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AGNALDO

FARIAS
Professor doutor da Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo, crítico 
de arte e curador, é um dos nomes mais 
respeitados do circuito intelectual brasileiro.
Foi curador da polêmica 29ª bienal de arte de   
São Paulo.
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Professor doutor da Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo 
Universidade de São Paulo, crítico 
de arte e curador, é um dos nomes mais
respeitados do circuito intelectual brasileiro.
Foi curador da polêmica 29ª bienal de arte de   
São Paulo.

LANÇAMENTO: ensaios e intervenções.



Jornalista, passou pelos jornais Estado 
de Minas, Movimento, Versus, O Estado de 
S. Paulo, Folha de S.Paulo, revista Vogue, Rede 
Bandeirantes, sbt, Rede Manchete e Rede Globo. 

O mundo acabou: mais de 50.000 exemplares vendidos

ALBERTO

VILLAS
Jornalista, passou pelos 
de Minas, Movimento, Versus,
S. Paulo, Folha de S.Paulo,
Bandeirantes, sbt, Rede Manchete e Rede Globo. 

O mundo acabou: mais de 50.000 exemplares vendidos

VILLAS
LANÇAMENTO: The book is on 
the tablet. Seleção de crônicas 
publicadas originalmente no site 
da revista Carta Capital.



GENETONGENETONGENETON
MORAES NETO

É repórter e editor na Rede Globo 
de Televisão. Tenta seguir o catecismo 
de Paulo Francis: “A morte é uma piada. 
A vida é uma tragédia”.

LANÇAMENTO: Dossiê 50. 
Livro reportagem sobre a 
derrota do Brasil na Copa do 
Mundo de Futebol de 1950. 
Além do e-book, sairá um 
documentário para a TV.



CASTELLO BRANCO
LENIZA

Psicóloga e analista junguiana na 
capital paulista, é membro da Sociedade 
Brasileira de Psicologia Analítica (SBPA).

Mantém uma coluna de enorme sucesso na 
revista Caras. Os textos tratam de relacionamentos 
e são reproduzidos no blog da revista.

CASTELLO BRANCO
LENIZA

Psicóloga e analista junguiana na 
capital paulista, 
Brasileira de Psicologia Analítica (SBPA).

Mantém uma coluna de enorme sucesso na 
revista Caras. 
e são reproduzidos no blog da revista.

LANÇAMENTO: seleção de artigos 
sobre relacionamento publicadas 
originalmente no site da revista Caras.



MARCELO

MIRISOLA
O autor é conhecido por escrachar 
a sociedade através de uma linguagem 

agressiva, recheada de humor e muita ironia.

LANÇAMENTO: Mesa 5 e Paisagem 
em Campos do Jordão. Duas peças 
teatrais inéditas.
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RICARDO

FILHO
Filho do escritor Ricardo Ramos e neto 
de Graciliano Ramos, desde menino viveu 

intensamente o universo dos livros. Autor de 
livros infantis e juvenis, recebeu diversos prêmios 
pelas suas obras. Foi um dos convidados da FLIP 2013.
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intensamenteintensamente o universo dos livros. Autor de o universo dos livros. Autor de 
livros infantis e juvenis, recebeu livros infantis e juvenis, recebeu 
pelas suas obras.pelas suas obras. Foi um dos convidados da FLIP 2013. Foi um dos convidados da FLIP 2013.

LANÇAMENTO: Montado no 
ponteiro grande do relógio. 
Primeiro livro adulto do autor.



RICARDO

LÍSIAS
Crítico literário, e autor de diversos 
livros de ficção, Ricardo Lísias foi 
um dos vinte autores selecionados 
para a edição da prestigiosa revista 
inglesa Granta, que apresentou Os melhores 

jovens escritores brasileiros.  Em 2012 recebeu da APCA 
o prêmio de melhor romance pelo livro O céu dos suicidas.

Colabora com artigos para veículos de prestígio da imprensa, 
como a revista Piauí.

LANÇAMENTO: ensaios sobre crítica 
literária e cultural.



SELO REVISTA

CULTCULT
Depois de 16 anos de existência e mais de 
180 edições, a revista Cult fecha parceria com a 
e-galáxia para lançar seu selo de livros digitais.

Lançamentos:

| Medida por medida. Volume reunindo os artigos do 

crítico literário e professor na Unicamp, Alcir Pécora.
| Edição especial com as principais entrevistas realizadas pela 
revista. Inclui a última entrevista concedida por Claude Levy 
Strauss.

| Dossiê Filosofia contemporânea. Análise das obras de Nietzsche, Heidegger 
e Sartre, por intelectuais brasileiros.

| Dossiê poesia. Críticos de renome analisam as obras de Carlos Drummond 
de Andrade e de Fernando Pessoa.
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Um dos mais respeitados 
profissionais de mídia do país, Zeca 
Camargo iniciou sua carreira como 
repórter no mundo da música em 1987. 
Depois de passagem pela MTV, onde foi diretor 
de jornalismo, e pela Folha de S. Paulo entrou para o 
time de jornalismo da Rede Globo.

CAMARGO
ZECA

LANÇAMENTO: auto-biografia



Uma nova forma 
de fazer livros

e-galaxia.com.br


