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B O A    N O I T E! 

 

JOÃO CARVALHO: Boa noite, público querido! Mais uma vez, estamos no ar 

com o nosso amado Hello! Nesta noite, uma entrevista incrível, as notícias do 

momento, além de muito humor Está no ar o nosso Hello! 

 

 

 

JOÃO CARVALHO: E pra começar, nada melhor do que o Leitura em Foco 

falando justamente de leitura contemporânea. Quais são os caminhos da leitura 

nos próximos anos? 

LITERATURA NACIONAL CONTEMPORÂNEA MOSTRA SUA 

FORÇA 
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 Há quem diga que a literatura brasileira contemporânea é pouco 

expressiva ou inferior em relação à estrangeira. Mas é extremamente importante 

quebrarmos essa ideia. E isso é algo que vários eventos buscam fazer como a 

Bienal do Livro, cuja última edição aconteceu no mês passado. Este ano, vários 

autores nacionais estiveram presentes na Bienal do Rio, tanto os menos 

conhecidos do público, como os mais veteranos, como Maurício de Sousa.  

 Mais uma vez, a organização do evento trouxe eventos, como rodas de 

conversa, sobre temas diversos. Foram discutidos assuntos como padrões de 

beleza, igualdade de gênero, games e livros, poesia e rap, etc. Enfim, a 

diversidade estava super presente. Muitos autores jovens, alguns também atores 

como Larissa Manoela e outros da internet como Lucas Rangel, estiveram 

interagindo com o público.  

 A literatura nacional, em toda a sua diversidade, estava representada na 

Bienal. Fenômeno nas redes sociais, o livro ‘‘Textos cruéis demais para serem 

lidos rapidamente’’ e sua continuação, com o subtítulo ‘‘Onde dorme o amor’’, 

deram ótimos resultados para a Editora Globo, que contou ainda com uma tarde 

de autógrafos, no domingo, com um dos autores. Outros dois sucessos do 

Instagram, João Doederlein, o Akapoeta, e Pedro Henrique, do Um Cartão, foram 

em alguns dias do evento, fazendo autógrafos e tirando fotos, sem número limite, 

ou seja, atendendo a todos. 

 

 E a literatura de suspense mostrou que está super bem representada por 

Raphael Montes. Com cinco livros, ele tinha uma estante só dele na Companhia 

das Letras. No domingo, 8 de setembro, último dia do evento, os fãs puderam 

comprar alguns dos livros com um preço mais barato, como o recente ‘‘Uma 

mulher no escuro’’, e ainda tietar o escritor de apenas 28 anos.  
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 A Bienal e muitos outros eventos, como a Flip e a Flup, mostram que a 

nossa literatura está mais viva do que nunca, sofrendo mudanças naturais e 

super bem-vindas e lutando contra a censura. 

 

JOÃO CARVALHO: Raphael Montes é, sem sombra de dúvidas, um dos 

melhores nomes que surgiram nos últimos tempos. Um autor extremamente 

criativo. Gostaria de ver trabalhos autorais dele na TV. Mas mudando de assunto, 

o Megapro anunciou a substituta de ‘Debaixo dos Panos’ nos últimos dias. 

Confira. 

MEU MUNDO CAIU NOS LEVA À SOCIEDADE DO SÉCULO XX 

 

 A partir de novembro, todos começarão a acompanhar a nova novela do 

Megapro: ‘Meu Mundo Caiu’. 

 Com autoria de JP Ritter, a nova novela é protagonizada por um casal 

homossexual, que vive um dilema interno e externo sobre a continuidade ou não 

por esse romance.  

 Sem sombra de dúvidas, trazer uma história como essa nos tempos em 

que vivemos é de grande valia. Mais ainda para reforçar que as coisas não são 

assim de pouco tempo.  

 A trama substitui ‘Debaixo dos Panos’. A divulgação oficial começa nas 

próximas semanas.  
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JOÃO CARVALHO: Em reunião interna entre os diretores, é batido o martelo 

quanto a um dos próximos eventos do Megapro. Confira: 

 

AGORA É NOSSO! COMIC COM SERÁ RELANÇADA PELO 

MEGAPRO 

 

 João Carvalho e Lucas Luciano bateram o martelo há poucos dias quanto 

a adquirir ou não o título ‘Comic Com’, que pertence a finada UP e seu 

administrador, Lucas Posey.  

 Na última semana, Carvalho procurou o ex-presidente da UP e o 

questionou quanto aos direitos da mesma. Logo após, Posey afirmou pertencer 

a ele e desejou fazer parte do projeto, mas com uma condição: ser um dos 

organizadores do evento. 

 Sem mais detalhes, Presidente e Vice devem se reunir nos próximos dias 

para definir mais detalhes do projeto.  

 

JOÃO CARVALHO: Logotipo linda! Espero que a Comic Con pelo Megapro seja 

um grande sucesso. E por falar em lançamentos... O Megapro tem prometido 

lançar ainda mais coisas. É como descreve nossa reportagem. 

 

MEGAPRO INVESTIRÁ AINDA MAIS EM FILMES E FANFICS 



 

 

6 

 

O Megapro vem investindo, ao longo dos últimos meses, na diversidade de suas 

produções, não só nos formatos, mas também nos enredos. Tivemos só em 2019 

novela literária com casal gay, novela em roteiro com temática espírita, série com 

gêmeos, séries de humor focando na família, minissérie de época, novela regional 

etc. E muito mais ainda virá até o fim do ano.  

 Uma dessas novidades é o grande investimento em filmes e fanfics, que 

ainda não são tão vistos aqui pelo Megapro. Na plataforma MegaOD, serviço de 

streaming, está disponibilizada, há alguns meses, a fic ‘‘Diário de uma poc’’, com 

duas temporadas e que deve ganhar uma terceira ainda este ano. E nessa 

semana chegou à plataforma ‘‘A voz do coração’’, fanfic de Aurazy Ribeiro, 

baseada num jogo de celular.  

 E os filmes também estão chegando! João Carvalho, autor de sucessos 

como ‘‘Antes que o dia amanheça’’ e ‘‘Ruínas’’, já confirmou um filme para a 

plataforma. Além disso, João trouxe para a emissora sua prima Isabelle Carvalho, 

que já entregou um curta metragem inspirado num filme clássico. O Megapro 

está aberto para autores que têm interesse em mandar filmes e fanfics, além, é 

claro, de outros formatos de obra. 

 

JOÃO CARVALHO: Sabe quem vem contar uma novidade para gente? Nossa 

querida Marina. Marina, qual é a nova do momento? 

 

LOGO OFICIAL 

SIMMMM, AMADOS! 
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Teremos May Margret de volta e essa daí é a logo oficial do seu mais novo 

projeto que chega a telinha do MEGAPRO no dia 22, uma minissérie em literário.  

Após o fenômeno que foi “Entre Nós”, May volta ao ar com uma trama 

igualmente humana e complexa, e falando sobre diversidade. “Eu, Você e Ele” 

nos apresentará a trama de Adriano, que é casado com Márcia há alguns e, ao 

conhecer João, se vê sexualmente atraído por ele. Com o passar do tempo, 

Adriano fica completamente envolvido  por João, mas percebe que não consegue 

viver sem a mulher. Pronto, eis o conflito: Ficar com Márcia, uma companheira 

de anos ou embarcar em uma nova paixão? E quando Márcia descobrir, será 

capaz de perdoar o marido? João aceitará ser o outro até quando? 

Todas as respostas para essas questões você poderá acompanhar às 

terças e quintas, a partir do dia 22, às 19h. 

Por Marina Salles. 

 

JOÃO CARVALHO: Boa sorte, May. Sem mais delongas, o Mega & Pro + 

também vem cheio de gracinhas para cima da gente. Bora conferir? 

1. 
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- Pai? O chefe da casa e trabalha fora.  

- Mãe? Dona de casa e tudo que o pai fala é lei.  

- Filho? Quero sair pra depositar minha masculinidade. 

- Filha? Estou aprendendo tudo pra ser uma boa esposa. 

- Cachorro? AU!  

- Empregada? Tô sempre na cozinha, mas eles dizem que eu sou da 

família. 

 

Uma família exemplar e que a hipocrisia admira.  

 

VEM AÍ… SUA NOVA SÉRIE… FAMÍLIA RETRÓGRADA 21 

 

2. 

 

- Debaixo dos Panos está acabando e eu não vi nada ficar abaixo.  

- Só a audiência!  

 

3.  

- Um gay, uma lésbica, uma trans, um anão, uma gorda, um negro surdo, 

uma branca cega…  

- O que é isso?  

- Todas as minorias.  

- Pra quê?  

- Pra vê se eu hito, Família 21 tá dando certo. É só ir na onda.  

 

4. 

 

- Amiga, hoje é o último capítulo da minha novela e não vou poder ler.  

- Ler depois no MEGAOD.  

- Pois é, a minha novela não é na MEGAPRO.  

- Que triste, nega. Quem tem MEGAOD tem tudo. (risos)  

 

5.  

 

- (TELEFONE TOCA) 

- Alô?  

- Opa, aqui é a equipe de séries da MEGAPRO. 
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- Que legal.  

- Vimos seu perfil e ele encaixa no live action de uma série nossa.  

- Sério? Tô animada… Qual série?  

- É/  

- Não fala, vou advinhar. É aquela do gêmeos?  

- Não, é/ 

- Ah, então é a dos Signos. Eu quero ser a de Gêmeos.  

- Não é do signos.  

- Então, é a Nós & Ela? Menina, tô viciada na série.  

- Não é nenhuma dessas.  

- Então?  

- É Terror Story.  

- Ata… Ah. (T) Acho que vou aceitar a vaga pro Raça.  

 

 

JOÃO CARVALHO: Ai, ai! Essa coluna ainda rende um processo pro nosso lado. 

Bom, o Soltando o Verbo de hoje recebe alguém muito especial. Trata-se de 

Jéssika Moraes, uma verdadeira amante da literatura. E, claro, não poderia faltar 

no nosso programa. Vai que é sua, Abou.  
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VITOR ABOU: Boa noite a todos e a todas. Hoje nosso bate-papo será bem 

diferente aqui no quadro. Já recebemos alguns autores para conversar sobre 

seus livros e/ou obras na Internet, mas hoje nossa convidada é a administradora 

e dona de um IG literário, ou seja, um perfil no Instagram dedicado à leitura. 

Seja muito bem-vinda, Jessika Moraes, do Livratário! 

JESSIKA MORAES: Muito obrigada, Vitor e equipe! Estou vivendo uma experiência 

muito diferente aqui rs 

 

VITOR: Antes de qualquer coisa, eu queria entender o nome do IG. O que 

significa Livratário? Por que esse nome? 

JESSIKA: Minha primeira ideia de nome era "Refratário de livros".. Mas achei o 

nome muito grande para um Ig literário. E meio que no automático me veio 

"Livratário", que seria uma junção dessas palavras. 

 

 

 

VITOR: E como surgiu esse perfil?  

JESSIKA: Acho que como surgem a maioria dos Igs, blogs ou canais: da vontade 

de ter com quem conversar sobre livros e minhas leituras. Eu já havia resenhado 
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para alguns blogs, mas a estrutura nunca me agradou, sempre parecia que eu 

tinha que ficar enchendo as resenhas para "aumentar" o conteúdo. Quando me 

inteirei dos Igs Literários, foi tipo um click.  

 

VITOR: Certamente, o começo do IG deve ter sido bem difícil, né? Em algum 

momento você pensou em desistir? 

JESSIKA: Não sei se posso dizer que acho difícil.. Não vejo o Ig como obrigação, 

faz pouco tempo que tenho tentado criar um tipo de cronograma de postagens.. 

Levo bem de boa, deu pra fazer bem, não deu? Fica pro outro dia e tudo bem 

também. Nunca pensei em desistir.. Acho que mesmo sem interação nenhuma, 

hoje em dia, não desistiria. Se tornou um local pra eu guardar minhas leituras 

também.  

 

VITOR: Para você, qual a importância dos IGs literários e das redes sociais, no 

geral, em relação à leitura? 

JESSIKA: Hoje em dia, de suma importância! Sempre li, mas tenho ciência que 

teria me tornado a leitora que sou hoje bem mais cedo se já houvessem as 

plataformas literárias que vemos hoje. Quase que 60% dos livros que tenho 

vontade de ler vêm de indicação de Igs, blogs ou canais. E creio que com muita 

gente seja assim também.  

 

VITOR: Essa sua relação de amor pelos livros existiu desde criança? Conta pra 

gente sobre essa paixão. 

JESSIKA: Meus pais nunca foram leitores, mas sempre souberam da importância 

da leitura. E com isso eles trocavam selos de jornais por um livro semanal na 

banca. Minha irmã mais velha, incentivada por eles, sempre os leu.. E lia em voz 

alta. Eu amava ouvi-la lendo e ela foi a minha grande impulsionadora quanto à 

leitura. Leio desde sempre por esse incentivo em casa, que veio à gerar, inclusive, 

minha formação acadêmica em Biblioteconomia.  
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VITOR: Continuando nesse clima de encanto pelos livros, vamos falar um pouco, 

Jessika, das suas preferências. A maioria dos livros do IG é internacional. A 

literatura estrangeira é realmente a que você gosta mais de ler ou apenas de 

postar, por atrair muitos leitores, seguidores? 

JESSIKA: Creio que minha preferência por literatura estrangeira venha do meu 

gênero favorito: fantasia. Eu AMO livros de fantasia e grande parte dos livros do 

estilo são de autores estrangeiros. Exatamente por causa do Ig venho dando 

abertura, conhecendo e gostando de mais livros nacionais, porém realmente, 

ainda tenho um gosto maior pelo estilo de escrita estrangeiro.  

 

VITOR: E qual a sua relação com a literatura brasileira? Alguns autores nacionais 

marcam presença no IG, como Raphael Montes e outros ainda começando. 

JESSIKA: Meus autores nacionais se resumiam àqueles que tinha lido na infância 

ou na escola: Pedro Bandeira, Ana Maria Machado, Machado de Assis, Ziraldo, 

Maurício de Souza.. Mas desde que comecei o Ig, principalmente através de 

parcerias, venho descobrindo livros maravilhosos nacionais e tenho tentado 

inserir cada vez o estilo mais nas minhas leituras. Ainda não é meu cargo chefe 

de leituras, mas sei que venho mudando, pois realmente pulo qualquer livro do 

Raphael Montes à frente, amo os livros dele.  

 

 

Jessika e o autor Raphael Montes 
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VITOR: Também amo os livros dele. Mas voltando às preferências de leitura, qual 

o estilo, gênero que mais te atrai hoje? Sempre foi esse? 

JESSIKA: Fantasia e mais fantasia. Eu lembro de amar a série Os Karas do Pedro 

Bandeira e isso poderia dizer que eu seria uma leitora assídua de policiais, mas 

desde que Harry Potter entrou na minha vida aos 9 anos, fantasia é meu estilo 

de leitura preferido. E continua sendo. 

 

VITOR: De todos os autores que você curte, qual seria o seu Top 5 de autores? 

JESSIKA: Eu ri lendo a pergunta porque costumo dizer que J K Rowling nem entra 

em top, está acima disso pra mim rs. Meu top 3 vem sendo esse há alguns anos, 

J K Rowling, Sarah J Maas, George R R Martin, em sequência creio que viriam 

Patrícia Briggs e Raphael Montes. 

 

VITOR: E o Top 5 de livros preferidos? 

JESSIKA: Aquela pergunta que qualquer leitor demora um tanto respondendo rs 

Creio que seriam 

"A insustentável leveza do ser" de Milan Kundera. 

"HarryPotter e o cálice de fogo" J K Rowling. 

"Tormenta de Espadas" George R R Martin. 

"Coração de tinta" Cornelia Funke 

"Um lugar bem longe daqui" Delia Owens. 

 

VITOR: Top 5 de peso, hein. (risos) Uma coisa que certamente impressiona e 

encanta quem olha o IG são as fotos, muito bem tiradas e super bonitas, com 

decoração e tudo mais. Você quem faz as fotos? E como é a preparação delas? 

JESSIKA: Ah,muito obrigada! Sim, sou eu que tiro as fotos.. Quando vou tirar a 

foto de algum livro tento encontrar decorações que tenham a ver com o livro.. 

Algum objeto muito citado ou que remeta a aos personagens e vou montando 

até se tornar algo que eu me atrairia se eu estivesse zapeando pelo Instagram. 
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VITOR: Navegando (não sei se essa é a melhor palavra) pelo IG, vi que você faz 

parcerias com alguns autores, certo? Foi fácil firmar essas parcerias? E o que 

você costuma combinar com os autores? 

JESSIKA: Eu sempre tenho muita timidez em pedir parceria rs Então boa parte 

das que tive ou tenho vieram dos autores. E eu fico tão feliz quando algo assim 

ocorre! O combinado é o que acredito ser o habitual, recebo o livro e o resenho 

- apenas informo que há uma ordem de leituras de parceria, leio na ordem em 

que recebo. 

 

 

 

VITOR: Falando em parcerias, fiquei bem curioso quanto a uma coisa quando 

estava olhando o IG esses dias. Você já fez várias resenhas de livros da 

Intrínseca, uma das editoras mais renomadas no país hoje, e o perfil deles no 

Instagram inclusive curte e comenta suas resenhas. Conta pra gente a sua 

relação com a editora. Existe alguma parceria? 

JESSIKA: Não rs, infelizmente! Haha O que acontece é que realmente me 

identifico com a editora desde que surgiu. Sou assinante do Intrínsecos e tenho 

algumas pessoas amigas que trabalham na editora.  



 

 

15 

 

 

VITOR: Te entendo. Também gosto muito da Editora e principalmente dos livros 

que ela publica. E falando de editoras, este ano você esteve na Bienal do Livro, 

mas do lado dos profissionais do livro, na Editora Planeta. Como foi essa 

experiência? 

JESSIKA: Inexplicável. Eu amei a experiência! Realmente cansativo, mas esse 

fator não tira em nada em como amei ter trabalhado na Bienal. As pessoas que 

conheci  - muitas de Igs que os donos são de outros estados e só tinha contato 

pelo Instagram -, o contato com os livros de forma bastante crua, o pessoal da 

editora e a equipe que trabalhei.. Tudo vai ficar marcado demais em mim. 

 

 

 

VITOR: Como está no IG, você hoje trabalha numa livraria, né? Como é estar tão 

perto dos livros, sua paixão desde pequena? 

JESSIKA: Não posso dizer que não gosto rs Tenho contato direto com 

lançamentos, com encontros com editoras, com leitores que me pedem 

indicações.. Coisas que só dá pra viver ali.  
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VITOR: Muito legal! Deve ser fascinante. O ambiente da livraria é mágico mesmo. 

Jessika, em poucas palavras, como você define a importância dos livros para a 

sua vida? 

JESSIKA: Eles me moldaram. Literalmente. A Jessika que está aqui falando com 

vocês seria uma pessoa completamente diferente, com uma personalidades e 

forma de ver o mundo diferente, sem os livros que leu.  

 

VITOR: Pensando daqui a alguns anos, uns 10, como você se imagina, em relação 

ao trabalho? 

JESSIKA: Sempre sonhei em trabalhar em uma editora. Fui atrás de uma 

formação que me ajudasse a alcançar isso e continuo com esse sonho. Daqui a 

10 anos, amaria estar conhecendo novos livros e os trazendo pra cá, como 

profissão.  

 

VITOR: E em relação ao IG? Tem algum sonho de número de seguidores? 

JESSIKA: Não em questão de números.. Mas de interação. Se houver uma pessoa 

pra conversar comigo sobre o que estou lendo ou sobre o que ela leu, estou feliz. 

Claro que ver o número de seguidores crescer é gratificante, me mostra que 

estão gostando do que faço, mas nunca foi meu foco. 

 

VITOR: Falando em sonho, quais escritores você tem o sonho de conhecer? Sei 

que alguns você viu na Bienal e até tietou, como o incrível Raphael Montes. 

JESSIKA: Eu petrifiquei quando o vi lá! Haha Nacional, seria Pedro Bandeira. 

Estrangeiros, bem, meus sonhos são grandiosos rs Como J K Rowling, Sarah J 

Maas, George Martin, Jay Kristoff.. 

 

VITOR: E antes de encerrarmos: Jessika, que recado você deixa para as pessoas 

que têm sonho de trabalhar com livros, seja em livrarias, editoras, redes sociais 

ou até mesmo escrevendo? 
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JESSIKA: Apenas comece! Dar o primeiro passo, - mesmo que trôpego - seja 

criando o Ig, escrevendo o primeiro capítulo, procurando um curso, é o principal. 

Tirar do etéreo, do papel, para de deixar pro dia seguinte.. 

 

VITOR: Jessika, muito obrigado pela sua participação. Foi maravilhoso tê-la aqui, 

trazendo uma nova visão a respeito dos livros. Um grande abraço e muito 

sucesso! 

JESSIKA: Eu que agradeço imensamente! Amei o contato de vocês e curti demais 

a proposta que vocês têm. Esse tipo de incentivo, pra quem lê ou produz 

conteúdo, é muito importante. Muito obrigada e até uma próxima! 

 

VITOR: Novamente, muito obrigado! E após essa deliciosa entrevista, chega ao 

fim nosso Soltando o Verbo de hoje. Até semana que vem, pessoal! 

 

JOÃO CARVALHO: E é nesse clima de Vitor Abou que nos despedimos. Um bom 

final de semana a todos e até a próxima!  

==============   FIM DA EDIÇÃO 05 ============= 

UM OFERECIMENTO MEGAPRO 
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