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Uma Viagem
Espiritual para
Empreender 
COORDENACAO TANIA TREVIAN -  INTEGRAL
WOMAN

Este  livro foi idealizado por Tania Trevisan,  CEO do Integral
Woman, sendo fruto de sua experiência com as viagens que
oferece a mulheres de todo  o mundo. A ela,  juntam-se
mulheres que trazem histórias fascinantes de transformação a
partir destas viagens.  Acontecimentos que  nunca foram
contados publicamente.

Esta obra pretende dar luz a  histórias de cunho espiritual que
levaram cada uma das autoras a empreender com propósito.
Trata-se de uma viagem literária surpreendente e repleta de
curiosidades que vão motivar outras pessoas a relatarem suas
experiências de mudanças.

Para este livro foram convidadas  autoras brasileiras e de
países de língua portuguesa. 
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Este livro será custeado por suas autoras, de forma
coletiva. 
Cada autora terá uma cota igualmente fracionada que
compreende as seguintes versões:
a publicação do capítulo no formato eletrônico e-book, 
a publicação do capítulo no formato impresso e
o recebimento de 03 exemplares do livro impresso.

Cada cota de autor tem o valor de R$ 1.690,00

COTA APOIO CULTURAL
Destinado a empresas ligadas ao projeto de forma
institucional que desejam associar sua marca a obras
literárias. 
A empresa apoiadora Cultural  terá sua logomarca nas
páginas 2 ou 3 do livro e nos banners de divulgação do
livro.
O custo da cota patrocínio é de R$ 400,00.

COMPRA DE EXEMPLARES EXTRA
A autora que desejar comprar mais exemplares impressos
poderá reservar ao custo unitário de R$ 9,89 no ato da
inscrição no projeto.
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INSCRIÇÃO:  
Deverá ser feita pelo e-mail:
contato@heloisabelluzzoeditora.com.br   
1 - Envio dos dados cadastrais
2 - Pagamento de confirmação
3 - Envio do texto conforme especificações

 Após sua inscrição, você receberá um contrato de direitos
autorais e publicação.

Dados Cadastrais e foto: 
Enviar foto da autora - meio corpo, e fundo neutro - de
preferência uma parede sem quadros, ou lugar aberto sem
objetos que interfiram.  Observar a iluminação para que o
rosto não fique com sombras.

Pagamento: 
Poderá ser feito com cartão de crédito, boleto bancário ou
depósito bancário e PIX.

Envio do texto: 
No formato word  -  escrito em fonte (letra) Times  12  com até até 
sete (7) páginas ou, no máximo, 200 linhas.
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LIVRO ELETRÔNICO: 
E-book com índice ativo - no formato Kindle, com cesso por
dispositivo Celular, IPEd compatíveis e Computadores PC e
notebook.  A autora receberá seu arquivo em e-publish e PDF
para distribuição e venda por email e nas principais
plataformas e-commerce. 

LIVRO IMPRESSO: 
Formato: 16cm x 23 cm -  Capa colorida triplex 250gr, com orelhas
de 8 cm e lombada quadrada. No mesmo padrão dos livros da
série Uma Viagem para Empreender.
Miolo: papel soft polem 80 grs em 1 cor - com fotos - 120 páginas
Acabamento: costura e cola lacrados individualmente. A autora irá
receber 3 exemplares.

EQUIPE TÉCNICA:
Designer gráfico: Dalton Flemming
Designer e-book: Thaina Bortolini e Lilian Veiga
Revisão:  Luciana Jacome Morais
Edição e publicação:  Heloisa Belluzzo

A obra será registrada no ISBN - International Standart Book Number, pela
Câmera Brasileira de Livros - CBL onde constará o nome de cada autora.
Ficha catalográfica preparada por bibliotecária credenciada para que o livro
possa ser comercializado em livrarias e bibliotecas de todo o mundo.
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DATA FINAL PARA INSCRIÇÃO:    12 DE AGOSTO DE 2022.

ENTREGA DO CAPÍTULO:          12 DE SETEMBRO DE 2022.

PREVISÃO DE LANÇAMENTO:   NOVEMBRO DE 2022. 

A Heloisa Belluzzo Editora e sua equipe trabalhará de forma
personalizada e com atenção individual para que o  texto de
cada autora seja publicado com a melhor qualidade editorial.
O material só sera publicado mediante aprovação da autora.

Informações: contato@heloisabelluzzoeditora.com.br
 

PRAZOS

PÁGINA 2




