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Quero compartilhar com vocês uma excelente notícia!
A estreia de O Mentor nas livrarias não poderia me deixar mais
feliz. Nesses primeiros dias, o livro já está entre os dez
mais vendidos em três listas diferentes!
Na lista Cifras & Letras, da Folha de S.Paulo, categoria
“Prática e Pessoas” (1º lugar); nos mais vendidos da Veja, na
categoria “Autoajuda e Esoterismo” (7º lugar); e no portal
dedicado ao mercado editorial PublishNews, na categoria
“Negócios” (8º lugar).

Olhem o que diz a nota da PublishNews:
A Editora Gente é a terceira no Ranking Geral Anual de 2018.
Isso por si só já seria motivo para comemorações. Mas,
Roberto Shinyashiki, seu fundador, deve estar ainda mais feliz
essa semana. É que o livro “O mentor” (Gente), no qual o
jornalista Edvaldo Pereira Lima conta a sua trajetória,
estreou na lista dos mais vendidos, ocupando a posição de
número 8 da Lista de Negócios. Foram 1.520 exemplares
vendidos. A obra conta a história de superação de Roberto, e
conta como suas atitudes o levaram a sair da periferia de
Santos para se tornar um palestrante internacional e mentor de
artistas e empresários.
Agradeço aos leitores e às leitoras pela recepção calorosa.
Se você ainda não adquiriu O Mentor, dê uma olhada no sumário
e tenha um gostinho do que vai encontrar por lá:
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