
Já consolidada como livraria virtual e clube de leitura para nicho em crescimento,
Catavento Books abre o catálogo próprio com obras que destacam a cultura brasileira

Em 2020 a quantidade de brasileiros vivendo no exterior atingiu um recorde histórico,
chegando a 4,2 milhões¹. No ano seguinte, um dos livros infantis em português mais
vendidos no exterior foi “Eu também falo português”, de Renata Formoso, publicado de
forma independente.

Morando nos Estados Unidos há mais de 12 anos e mãe de duas meninas, Michelle
Rolinski identificou, a partir da própria experiência, uma necessidade no mercado. “Tinha
muita dificuldade para encontrar livros infantis de qualidade em português e a leitura é muito
importante para as crianças aprenderem a língua de herança e conhecerem mais sobre a
cultura do nosso país de origem”, aponta a empresária paulista. Ciente de que o desfio era
comum a outras famílias brasileiras ou multiculturais, em 2021 Michelle lançou a
Catavento Books, primeiro clube de assinatura de livros infantis em português nos
Estados Unidos e Canadá, contando também com uma livraria virtual que hoje tem mais
de 700 títulos disponíveis, selecionados com apoio de especialistas.

Agora em nova fase, a Catavento Books expande sua atuação e lança o selo editorial
Catavento, abrindo o catálogo com uma nova edição de “Eu também falo português”
e o inédito “Nina vai ao Brasil”, onde a personagem do primeiro livro de Renata
Formoso passa por dez cidades de todas as regiões do país, apresentando e celebrando
a diversidade cultural brasileira.

“Minha intenção com a Catavento é criar um canal para ajudar as famílias brasileiras e
multiculturais que vivem no exterior, como a minha, a manter a língua de herança com as
crianças”, declara Michelle.

Novo selo editorial publica livros em português para crianças que vivem no exterior



Inicialmente, os dois livros de lançamento do selo editorial serão enviados para
assinantes do Clube de Leitura, que passa a atender também, além dos Estados
Unidos e Canadá, os países da União Européia, Reino Unido, Austrália e Nova
Zelândia. A venda avulsa começa a acontecer on-line pelo próprio site da Catavento,
agora com entrega em mais de 50 países, e terá inclusive distribuição no Brasil,
alcançando cada vez mais famílias e crianças.

_______________________________

Contatos
E-mail: atendimento@cataventobooks.com
WhatsApp: (949) 409-5159
https://www.cataventobooks.com/clube-do-livro
https://www.facebook.com/cataventobooks
https://www.instagram.com/cataventobooks/

¹ Quantidade de brasileiros vivendo no exterior é maior que população do Uruguai.
Disponível em https://piaui.folha.uol.com.br/quantidade-de-brasileiros-vivendo-no-
exterior-e-maior-que-populacao-do-
uruguai/#:~:text=A%20quantidade%20de%20brasileiros%20vivendo,chegando%20a%
204%2C2%20milh%C3%B5es
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