LANÇAMENTO DE LIVRO
A GALINHA DA MEIA-NOITE
Uma mistura de ficção
e realidade que vai
fazer você se apaixonar
Um ovo, uma galinha, uma família, amigos e uma grande e divertida
brincadeira. Escrito em prosa e verso, o livro A Galinha da Meia-noite resgata a
história de um dos mais populares blocos de carnaval da cidade de Barreiros,
interior de Pernambuco, o Bloco A Galinha da Meia-noite, fundado pelo
empresário e escritor Tedd Albuquerque, em 1995.
O livro é uma mistura de ficção com realidade, revela como a Galinha da Meianoite chegou à cidade e como conquistou, com seu carisma e simpatia, a
família

Rocha

Albuquerque

e

os

demais

moradores

de

Barreiros,

transformando-se num símbolo de alegria e solidariedade. Na narrativa,
personagens reais se misturam à Galinha. Entre eles, moradores da Rua da
Brasília, de onde saía o bloco todas as quintas-feiras de carnaval.
Comerciantes locais, empresários e artistas também são citados pelo autor,
que fez questão de incluir duas pessoas com deficiência intelectual, Chié e
Rosália. A proposta, segundo Tedd Albuquerque, é fazer o leitor refletir sobre
inclusão

social.

Valores

como

solidariedade,

amor

ao

próximo

e

companheirismo também estão presentes no livro e prometem emocionar o
leitor.

O livro será lançado oficialmente no dia 12 de outubro, às 17 horas, no Pátio de
Eventos da cidade de Barreiros, Pernambuco, cidade natal do autor, e faz parte
das comemorações da Semana das Crianças, organizada pela prefeitura do
município.

SOBRE O AUTOR
Tedd Albuquerque é empresário, criador do conceito de loja colaborativa
no Brasil e diretor-presidente do Grupo Tedd Albuquerque, que abrange a
rede Como Assim?!..., composta de lojas colaborativas, restaurantes, centros
culturais e empresas de montagem e desmontagem de eventos e de
construção civil. Tedd é, também, investidor social e de sonhos.
Formado em Gestão de Negócios pela Universidade Paulista – UNIP, é
palestrante e autor do livro Como Assim?!... a ideia que mudou a vida de
milhares de pessoas e revolucionou a economia criativa no Brasil.
O livro A Galinha da Meia-Noite é o seu segundo título publicado.
Outras informações sobre o lançamento e/ou contato com o autor pelos
telefones:

(11)

3081-0641

ou

9_8504-3232

tedd.albuquerque@editorabiografia.com.br
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