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Dedicatória
A homenagem ao seu aniversário
não poderia ser de outra forma
senão um livro, pois nós nos
conhecemos virtualmente através
da paixão que temos em comum
por livros; sendo especialmente os
livros com conteúdos eróticos.
Dedico a você Cinthia Gutierrez
essa singela homenagem.

Cinthia Gutierrez nasceu no Rio de Janeiro em 29 de
Outubro de 1985, atualmente mora em Niterói – RJ, é
casada, formada em Fisioterapia e também trabalha com a
revenda da marca Adidas Originals. Cinthia sempre tem na
ponta da língua o calendário de lançamentos de romances
eróticos no Brasil. Ela não perde nenhum evento do gênero
erótico. De lápis no olho e batom rosa, usa uma pulseira
dourada com uma miniatura da torre Eiﬀell que se destaca
no visual de Cinthia. "É igual à que o Christian Grey deu
para a Anastasia no livro", explica, mostrando os detalhes
da bijuteria que mandou fazer. O título em questão é o
best-seller erótico "Cinquenta Tons de Cinza", de E.L.James.

Que foi publicado pela Intrínseca em 2012, no qual foi
o primeiro livro do gênero erótico lido pela Cinthia. A
trilogia do romance é classiﬁcada como "soft porn" (pornô
leve) vendeu 5,5 milhões de exemplares no país e é uma
espécie de fetiche para leitoras que, como Cinthia,
transformaram-se em consumidoras vorazes do gênero.
Devido ao grande interesse que possui pela leitura e
a feliz coincidência de ter nascido no dia nacional do livro
, Cinthia resolveu juntamente com a Juliana Mendes e a
Viviane Cintrão no dia 16/08/15 criar no facebook o grupo
“Lunáticas por Romances” para dividir a sua paixão por
livros e compartilhar todas as informações sobre livros e
seus lançamentos, claro que dando ênfase nos livros com
conteúdos hots.

A mesma só não imaginava que em apenas quase
3 meses o grupo se tornaria um grande sucesso na
rede social, pois a divulgação do que há de novo na
literatura erótica depende do boca a boca entre
leitoras, que se organizam entre si no grupo online
para adicionar cada vez mais participantes ao grupo.
Em fóruns como o grupo do Facebook "Lunáticas por
Romances", com mais de 5 mil membros, elas trocam
impressões sobre leituras, trocam dicas de livros,
participam de sorteios de brindes realizados pelas
administradoras do grupo e vale informar que já estão
se organizando para as participantes do

grupo irem a Bienal do Livro em 2016 que será
realizado na cidade de São Paulo. E o mais incrível é
que o grupo tem uma Biblioteca Virtual com livre
acesso a todos, onde podemos ler vários livros
maravilhosos. No entanto para um bom funcionamento
o grupo possui suas regras básicas. Segue as regras:
REGRAS BÁSICAS DE BOM FUNCIONAMETO DO GRUPO
LUNÁTICAS POR ROMANCES:
1 - É PROIBIDA a postagem e o envio de PDFs de obras
nacionais SEM EXCEÇÃO.
2 - A alimentação da biblioteca virtual é feita pelas
administradoras, mas toda contribuição é bem vinda!
Quem quiser contribuir com o envio de obras, pode
mandar para o email lunaticasromances@gmail.com . 3
- É PROIBIDA a inserção e participação de membros do
sexo masculino, menores de 18 (dezoito) anos e perﬁs
fakes.

4 - Por tratar-se de um grupo de LIVRE EXPRESSÃO,
NÃO HÁ CENSURA PARA A PUBLICAÇÃO DE IMAGENS E
INDICAÇÃO DE LEITURAS pelos membros do grupo e
administradores. Portanto, sugerimos para os que não
gostarem de alguma publicação por considerá-la de
mau gosto, ofensiva ou constrangedora, que utilize a
opção de OCULTAR A PUBLICAÇÃO para não se sentir
incomodado e não cercear a liberdade do outro.
5 - O fato do grupo ser SEM CENSURA NÃO QUER DIZER
QUE NÃO DEVE TER RESPEITO. Portanto, NÃO SERÃO
TOLERADAS manifestações diretas ou indiretas de
ofensas, agressões ou aﬁns entre os membros do
grupo.
6 - Qualquer membro do grupo pode fazer indicações
de leitura. Para tal, solicitamos o padrão de postagem
seguinte: que o membro poste a capa do livro, o título
e a SINOPSE. Lembrando que sinopse e resumo são
diferentes. RESUMO dá SPOILER do livro, uma vez que
conta a história de forma resumida e a sinopse apenas
diz do que trata o livro.

Portanto, vamos nos deter nas SINOPSES. RESUMOS
NÃO SERÃO PERMITIDOS. 7 - Opiniões acerca de
leituras são sempre muito bem vindas. Só reiteramos
mais uma vez para NÃO DAR SPOILER. Se gostamos do
livro, queremos que as colegas tenham o mesmo
prazer ao lê-lo e não estragar a surpresa da leitura,
certo?
8 - Reclamações ou quaisquer problemas que possam
ocorrer entre os membros devem ser tratados
DIRETAMENTE COM AS ADMINISTRADORAS do grupo
antes de serem postados para conhecimento de todos.
A prioridade é que sempre possamos resolver as
pendências de forma harmoniosa e entre nós, sem
comprometer a dinâmica e o bom funcionamento do
grupo.
9 - Por questões de resguardo e segurança de seus
membros o grupo Lunáticas por Romances NÃO TEM E
NÃO TERÁ grupo no Whatsapp. Qualquer grupo no
Whatsapp que utilize nosso nome trata-se de rede
social formada SEM AUTORIZAÇÃO E SEM VÍNCULO
com este grupo.

-INFORMAMOS QUE O NÃO SEGUIMENTO DAS REGRAS
PODE IMPLICAR NA IMEDIATA EXCLUSÃO DO MEMBRO
DO GRUPO, SEM AVISO PRÉVIO.
BIBLIOTECA:
Segue abaixo o link da biblioteca virtual para livre
acesso de todos: http://1drv.ms/1PdW6i5
O papo é só entre garotas, que em geral têm entre 25
e 40 anos. "A gente se torna amiga e quebra alguns
tabus. Algumas se descobrem sexualmente [nas
conversas]", diz Vânia Regina, 33, uma das
participantes das “Lunáticas por Romances" que foi
adicionada pela Cinthia em 19/09/15. A união das
leitoras também faz a força das autoras nacionais, pois
várias autoras nacionais foram apresentadas e
adicionadas ao grupo. Sendo uma delas a Juliana
Mendes que também é administradora do grupo
Lunáticas por Romances e acaba de lançar no wattpad
o livro “Porque Fechei os Olhos” divulgando em
primeira mão no grupo sobre o lançamento, no qual
Cinthia foi privilegiada em acompanhar tudo antes da
divulgação do mesmo.

Cinthia é alvo de admiração unânime no grupo,
tanto pela sua simpatia como também pela forma que
a mesma trata todas as integrantes do grupo; onde não
faz distinção das autoras e nem das leitoras
integrantes do grupo. Como a Cinthia fará aniversário
agora dia 29/10 a outra administradora do grupo a
Juliana Mendes nos propôs o desaﬁo de desejar os
parabéns de uma forma criativa para a aniversariante e
como uma forma de homenageá-la a idéia que tive foi
fazer este “pequeno livro” contando um pouco sobre a
nossa administradora aniversariante. Saiba que
homenagear você Cinthia não é fácil, pois me faltam
palavras corretas para descrever o bem que você me
fez e continua fazendo a outras pessoas ao adicioná-las
ao grupo Lunáticas por Romances. E também dando a
oportunidade de todos conhecerem você, essa pessoa
maravilhosa e iluminada no qual torna nossos dias
mais alegres, divertidos, menos entedioso e bem mais
literários.

Então o que posso desejar para você minha
grande Lunática virtual no seu aniversário? Que as
verdadeiras amizades continuem. Que as lágrimas
sejam poucas, e compartilhadas. Que as alegrias
estejam sempre presentes e sejam festejadas por
todos. Que o carinho esteja presente em um simples
olá, ou em qualquer outra frase mesmo que digitada
rapidamente. Que os corações estejam sempre abertos
para novas amizades, novas conquistas. Que Deus
esteja sempre com sua mão estendida apontando o
caminho correto. Que as coisas pequenas como a
inveja ou desamor, sejam retiradas de sua vida. Que a
verdade sempre esteja acima de tudo. Que este nosso
pequeno mundo virtual seja cada vez mais humano.
Que tudo que você sonha se transforme em realidade.
Saiba que o aniversário é seu, mas o maior presente é
meu por ter uma amiga tão lunática por romances
como eu, apesar de estarmos um tanto distante e
mesmo que por enquanto seja apenas virtual.

Neste dia mais que nunca, desejo para você
tudo o que há de melhor no Universo, e que seus
sonhos sejam todos realizados. Parabéns pelo seu
aniversário, e por ser essa pessoa tão especial em
nossas vidas. Que Deus venha derramar uma chuva de
bênçãos sobre você. Feliz aniversário minha Lunática
querida!!!
FELIZ ANIVERSÁRIO CINTHIA GUTIERREZ

