
Release Novo (e divertido) acordo ortográfico 
 
Mais do que se imagina, a Língua Portuguesa é falada em diversos países. Não apenas nos 
colonizados por Portugal. Segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), o 
português é o quinto idioma mais falado no mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, já é, 
oficialmente, a terceira língua. É idioma oficial na União Europeia e no Mercosul. No Japão, há 
programas educacionais em escolas bilíngue (japonês/português). O governo canadense 
recebe milhares de brasileiros com sua política legal de imigração. Em Macau, na China, é 
possível perceber o vernáculo nas principais localidades. Isso tudo sem contar com o interesse 
de outras nações por nossa língua. 
 
Com o novo acordo ortográfico, nosso idioma ganha um ponto positivo na cultura mundial. 
Essa unificação é valorosa para os povos de língua portuguesa, a qual passa a fazer parte de 
um “circuito internacional”. Deixamos de ter uma mesma língua diferente para cada país e 
passamos a reunir em um só corpo o idioma mais bonito do mundo.  
 
 
____________________________________________________________________________ 
 

Por que herói leva acento e heroico não? Se o trema foi 
abolido, por que nossa modelo Gisele Bündchen assina seu 
sobrenome com o sinal? O que significa sinal de diérese? 
Como fica o circunflexo? E o acento diferencial? O que é o 
uso facultativo do acento? As regras do hífen ficaram mais 
fáceis com a reforma? Além da ortografia, o som das 
palavras irá mudar também? Onde posso usar letra 
maiúscula? Muitos são os questionamentos, mas suas 
dúvidas serão esclarecidas aqui de forma prática e divertida. 
Para o estudante ou para o professor ou para os 
interessados na língua portuguesa, este manual é prático 
com uma linguagem bem acessível. 
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Veja o trailer (LivroClip) desta obra no site do autor ou no You Tube. O 1º 
capítulo do livro está disponível no site da Livraria Cultura e da Americanas.com  
 
 
SOBRE O AUTOR: 
Andrey do Amaral (1976) é cidadão luso-brasileiro, graduado em Letras, com especialização em Língua 
Portuguesa e em Gestão Cultural. Já foi livreiro e trabalhou com educação indígena. Teve seus livros 
publicados pelas editoras Best Seller, Ao Livro Técnico e Ciência Moderna. Dedica-se à pesquisa da 
vida/obra do poeta paraibano Augusto dos Anjos e ao estudo de direitos autorais. É agente literário filiado 
à Câmara Brasileira do Livro (CBL/SP). Dá consultoria a autores, principalmente aos novos que 
pretendem entrar no mercado editorial.  Além do Novo (e Divertido) Acordo Ortográfico, é também autor 
de O Máximo e as Máximas de Machado de Assis e Mercado editorial – guia para autores, todos 
publicados pela Ciência Moderna. 
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