
Leila Navarro se apresenta na 25ª Bienal do livro de São Paulo 

Convidada pela organização do evento, a palestrante fará parte da programação oficial de apresentações 

e sessão de autógrafos do livro “Virar o Jogo – Como agir no mundo das incertezas”.  

Leila Navarro dispensa apresentações no mercado editorial. Autora de 16 livros, entre eles “Talento para ser 

Feliz”, “Autocoaching de Carreira e de Vida”, “Qual é o seu lugar no mundo”, “O poder da superação” e 

“Confiança, a chave para o sucesso pessoal e empresarial” (desenvolvido a quatro mãos com o consultor 

espanhol José María Gasalla), pela primeira vez a palestrante tem a honra de ser convidada pela organização 

da Bienal Internacional do Livro de São Paulo para participar da programação oficial da 25ª edição do evento. 

Com a palestra “Plano B: quando a vida muda”, Leila Navarro se apresentará no Espaço do Saber  no dia 12 

de agosto, às 14h00, para uma plateia com 100 lugares. Logo após sua palestra, a autora seguirá para o stand 

da Editora Record onde irá participar de uma sessão de autógrafos de seu mais recente livro, “Virar o Jogo – 

Como agir no mundo das incertezas”, lançado pelo selo Best Seller do grupo.  

Ainda na 25ª edição da Bienal, estarão presentes outros grandes nomes como Mario Sergio Cortella (com quem 

a autora já se apresentou diversas vezes), Monja Coen, Marcos Piangers, Maurício de Souza, Walcyr Carrasco 

e Thalita Rebouças. Para mais informações sobre o evento, acesse www.bienaldolivrosp.com.br . 

Mais sobre Leila Navarro 

A palestrante motivacional Leila Navarro é reconhecida no mercado de palestras como a 

empreendedora do seu próprio talento. Há mais de 18 anos no mercado, Leila conquistou sólida 

carreira no Brasil e no exterior. Suas palestras já foram assistidas na Espanha, Chile, Uruguai, 

Panamá, Japão, México, Peru, Paraguai, Colômbia, Angola e Portugal por mais de um milhão e meio 

de pessoas. No Brasil, segundo a Revista Veja, integra o ranking dos cinco mais notáveis palestrantes 

brasileiros, sendo a única mulher. Autora de 16 livros, é conhecida como a empreendedora do seu 

próprio talento e difusora da “Terapia do Riso” no Brasil. 

SERVIÇO 

Palestra de Leila Navarro e sessão de autógrafos na 25ª edição da Bienal Internacional do livro 

de São Paulo 

Data, horário e local da palestra: 12 de agosto de 2018, às 14h00, no Espaço do Saber 

Data, horário e local da sessão de autógrafos: 12 de agosto de 2018, às 15h00, no stand da Editora 

Record 

Local do evento: Pavilhão de Exposições do Anhembi (Av. Olavo Fontoura, 1209, Santana, São 

Paulo/SP) 

 

INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA 

Agência +PLUS Comunicação 

Jornalista responsável – Danielle Keslarek – MTB 65284 

(55 11) 2378-5604 ou 99537-5604 

danielle@pluscomunicacao.com.br  

 

http://www.bienaldolivrosp.com.br/

