
As histórias da Paula 
Pimenta me deixam 
completamente apai-
xonada. Sempre gostei 
de ler, mas quando en-
contrei seus livros fiquei 
encantada, e meu amor 
por leitura só cresceu. 
Ela é a melhor escritora 
do mundo inteiro!

Karine Ferraz, 12 anos 

Paula Pimenta escreve com 
o coração. Vai do romance 
ao conto, da poesia à crôni-
ca sem perder a maestria. 
Suas palavras me trazem 
os melhores sentimentos e 
são como um refúgio para 
mim. É um privilégio para o 
nosso país contar com uma 
escritora tão incrível e um 
prazer ainda maior para nós, 
leitores, termos suas histórias 
sempre por perto. Agradeço 
por poder chamá-la de mi-
nha autora preferida! 
Hélvio Caldeira, 17 anos

O que a Paula Pimenta tem que toda adolescente se en-canta com suas obras? Creio que a verossimilhança faça toda a diferença. É encan-tador ver minhas alunas se identificarem com as perso-nagens, viverem suas angús-tias e torcerem por um final feliz nas histórias! O contato com a literatura fica, sem dú-vida, prazeroso, porque não há nenhuma obrigação... é opção! Todo o trabalho fica, a cargo da autora. Minha função é apenas admirar!
Cristiane Papi, 36 anos

A escrita da Paula Pimenta 
tem um “algo a mais” que 
vicia, envolve e encanta a 
todos. Com seu jeito úni-
co, ela dá um toque espe-
cial às suas histórias e faz 
com que durante a leitura 
eu viva em um universo 
cor-de-rosa!

Tayná Bastos, 14 anos
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 sempre foi apaixona-
da por histórias. É formada em Publicida-
de, mas, já há algum tempo, descobriu 
que gosta mesmo é de escrever.

Autora de mais de dez livros, entre 
eles os das séries best-sellers Fazendo 
meu filme e Minha vida fora de série, 
ela divide seu tempo entre criar no-
vas narrativas e viajar para contá-las 
por aí... Nas horas vagas, ela compõe, 
canta, toca violão, conversa com seus 
leitores pelas redes sociais, sai com 
as amigas, brinca com seus dois ga-
tos e seis cachorros, curte a família e 
namora muito. Afinal, ela também é 
apaixonada por tudo isso.

www.paulapimenta.com
Twitter e Instagram: @paulapimenta
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AUTORA DAS SÉRIES BEST-SELLERS FAZENDO MEU FILME E MINHA VIDA FORA DE SÉRIE

Conheci a Paula Pimenta em 
2012, na Bienal do Livro de São 
Paulo, quando fomos convida-

das para compor uma mesa redonda. 
De lá pra cá ficamos amigas e agora 
iremos até participar de um livro jun-
tas. Essa simpática mineira já vendeu 
milhares de exemplares, e a razão de 
todo esse sucesso eu descobri ao ler 
suas crônicas. Paula sabe contar his-
tórias como poucos e é dona de uma 
escrita suave, saborosa, despretensio-
sa, que fisga o leitor logo nas primeiras 
linhas. Aplaudo de pé seu trabalho, 
que anda aproximando cada vez mais 
os jovens do hábito da leitura – e com 
livros grandes, que alguns ainda pen-
sam funcionar como um repelente 
para os leitores dessa faixa-etária. 
Paula provou que eles estão errados. 
Fazer com que se multipliquem ado-
lescentes leitores é a maior garantia 
de que teremos mais adultos leitores 
no futuro. Paula Pimenta está fazendo 
sua parte com talento e dedicação. 
Palmas para ela!

Thalita Rebouças
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