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UMA IDEIA, UM SENTIMENTO, UMA AÇÃO 
Jornalista André Trigueiro lança livro que mostra a força do um 

O conhecido e respeitado jornalista André Trigueiro compartilha ideias, expõe sentimentos e 
sugere ações transformadoras em seu novo livro: A Força do Um, publicado pela Infinda. 

O autor apresenta a chave para algo poderoso: 

Os ecologistas demonstram que mesmo os seres que nos parecem mais desprezíveis e 

insignificantes na natureza cumprem uma função estratégica para o equilíbrio do todo. 

Os espiritualistas acreditam que nenhum de nós veio ao mundo sem um propósito, uma missão, 

que deve emprestar sentido à nossa existência. E esse sentido passa pela melhoria de si mesmo e 

do coletivo em que se está inserido. 

Há um padrão que se repete na natureza: tudo parece estar interligado e cada parte do sistema 

é absolutamente importante. 

Traduzindo em miúdos: a construção de um mundo melhor e mais justo passa pela força do um! 

O texto leve e agradável desenvolve 31 temas que impactam o ser humano. Questões 
comportamentais, relacionais, sociais, ambientais… vários e abrangentes aspectos que 
envolvem o indivíduo, a comunidade, a natureza são tratados com bastante propriedade. 

Trigueiro faz uso não apenas da sua reconhecida experiência nos meios jornalísticos e 
ambientais, expõe também sua visão particular – diferenciada, humana – e seduz o leitor com 
uma abordagem direta e convincente. 

O livro tem uma bela produção gráfica valorizando seu conteúdo e tornando a leitura 
prazerosa e fluida. 

As lições apreendidas na obra mostram que: 

Cada um de nós tem o poder de interferir na realidade que nos cerca. Essa é a força do um. Todos 

nós podemos fazer a diferença em favor de um mundo melhor, mais justo, ético, um mundo onde 

tenhamos menos egoísmo e mais solidariedade. A força do um transforma a realidade de todos. 

Exemplificando de maneira nobre os ideais expostos na obra, o autor doa integralmente os 
direitos autorais para a Fraternidade Sem Fronteiras, organização humanitária que trabalha 
pelo ideal de um mundo sem fome e de paz. Eis a força do um concretizada! 

Assim, persuadido pela argumentação e pelo exemplo, o leitor aceita o vigoroso convite de 
Trigueiro: “Comece com uma ideia. Aja com o seu sentimento. Transforme com a sua ação. 

Seja a força do um!” 
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SOBRE O AUTOR 

André Trigueiro [Rio de Janeiro, RJ, 30 de julho de 1966] 
Jornalista com pós-graduação em Gestão Ambiental pela COPPE/UFRJ, onde leciona a 
disciplina Geopolítica Ambiental. Professor e criador do curso de Jornalismo Ambiental da 
PUC-Rio. Editor-chefe do “Cidades e Soluções” e comentarista do “Estúdio i”, na GloboNews. 
Articulista do G1. Comentarista da Rádio CBN-Rio. Colaborador voluntário das rádios espíritas 
Rio de Janeiro, Boa Nova e Fraternidade. Repórter, apresentador, produtor, roteirista e 
palestrante. Ganhador de diversos prêmios jornalísticos e ambientais. Autor de livros de 
sucesso: Cidades e soluções; Viver é a melhor opção; Mundo sustentável [vols. 1 e 2]; 
Espiritismo e ecologia; e Meio ambiente no século 21. Especialista em responsabilidade social, 
desenvolvimento sustentável, ecologia, espiritualidade, cidadania, comportamento, 
jornalismo. 

SINOPSE 
Não importa o tamanho da crise. Não importa a loucura do mundo. Não importa a sensação 
de impotência. Existe a força do um. A força de uma ideia impactante. A força de um 
sentimento superior. A força de uma ação transformadora. O conhecido e respeitado 
jornalista André Trigueiro compartilha ideias, expõe sentimentos e sugere ações 
transformadoras, mostrando algo muito poderoso: cada um de nós tem o poder de interferir 
na realidade que nos cerca; a força do um transforma a realidade de todos. Comece com uma 
ideia. Aja com o seu sentimento. Transforme com a sua ação. Seja a força do um! 

RESPONSABILIDADE SOCIAL  
Direitos autorais integralmente revertidos para a Fraternidade Sem Fronteiras (FSF), 

organização humanitária que trabalha pelo ideal de um mundo sem fome e de paz. A FSF atua 
em países da África Subsaariana, onde acolhe mais de 15 mil crianças que viviam na extrema 
miséria, e apoia causas sociais no Brasil, unindo voluntários e padrinhos de várias partes do 
mundo, sem fronteiras religiosas, ideológicas ou de nacionalidade. 
[www.fraternidadesemfronteiras.org.br] 

DIFERENCIAIS 
– escritor best-seller com milhares de obras vendidas 
– jornalista com presença constante na mídia 
– apresentador com milhões de espectadores nas grandes mídias 
– personalidade com centenas de milhares de seguidores nas redes sociais 
– formador de opinião bastante respeitado 

– especialista referência nacional 
– gênero de grande vendagem no mercado editorial 
– assuntos atuais e impactantes 
– valores e necessidades atemporais 
– temas de forte interesse do público 
– linguagem de fácil entendimento 
– argumentação persuasiva 
– abordagem abrangente envolvendo vários aspectos do indivíduo e da vida 
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– conteúdo dirigido ao público em geral 

– livro com produção gráfica superior, acabamento de qualidade, diagramação moderna, bela 
e prática em duas cores 
– preço justo e atrativo 

PALAVRAS-CHAVE 
autoconhecimento, autoajuda, desenvolvimento pessoal, comportamento, relacionamento, 
valores éticos, emoções, psicologia, espiritualidade, reflexões, força, um, ideia, sentimento, 
ação, jornalismo, meio ambiente, comunidade, sociedade, transformação, esperança, 
amizade, cooperação, amor, diálogo, respeito, responsabilidade, desapego, família, 
resignação, consumismo, nutrição, selfie, abacateiro, pátria, casa, masculinidade, 
preconceito, doação, André Trigueiro, jornalista, GloboNews, Globo, CBN, Cidades e Soluções, 

Estúdio i, Viver É a Melhor Solução, mundo sustentável, espírita, espiritismo, Fernão Capelo 
Gaivota, Dalai Lama 

DIVULGAÇÃO 
– livro lançado na Bienal do Livro do Rio 
– cobertura de grandes veículos de comunicação: Globo, CBN, GloboNews, G1 
– obra com divulgação massiva para livreiros e leitores 
– anúncio em importantes jornais, revistas e catálogos impressos 
– anúncio em mídias digitais 
– anúncio em rádios 
– assessoria de imprensa especializada 
– envio de e-mail marketing 

– criação de peças digitais personalizadas para distribuidores e livreiros 
– apresentação destacada em grandes redes de livrarias 
– distribuição de material promocional 

DADOS TÉCNICOS 
– título: A Força do Um 
– autoria: André Trigueiro 
– editora: Infinda 
– gênero: autoconhecimento 
– temas: desenvolvimento pessoal, comportamento, relacionamento, valores éticos, 
espiritualidade, emoções, transformação, diálogo, família, amizade 
– ISBN: 978 85 92968 09 0 

– tamanho: 15,7×22,5×1,2 cm 
– páginas: 224 
– peso: 320 g 
– preço: R$ 39 
– produção: brochura com orelhas e cadernos costurados e colados; capa em papel cartão 300 
g/m² impresso em 4×2 cores com laminação BOPP fosco e verniz UV brilho com reserva; miolo 
em papel ofsete 75 g/m² impresso em 2×2 cores 
– tiragem: 15 mil exemplares 
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– publicação: setembro de 2019 

PARA SABER MAIS 
– amostra digital: www.infinda.com/amostra/aforcadoum 
– autor: www.mundosustentavel.com.br 

ASSESSORIA DE IMPRENSA  
– assessoria@infinda.com 
– 17 98817 9801 [WhatsApp] 


