
Ellen Sales Vieira Rios | Wellington Vieira Rios 
Revisão Rios  – Pequena empresa especializada em revisão  e redação  de textos, 

transcrição  e leitura crítica  (leitor beta) para escritores.  

» APRESENTAÇÃO: 
Saudações literárias!  

Somos Ellen e Wellington, casados, e moramos no RJ. Juntos criamos nossa pequena empresa 

Revisão Rios, que nasceu do grande amor que temos pela literatura. Além da revisão de textos, 

também oferecemos serviços de redação de textos, transcrição e leitura crítica, o famoso 

"leitor beta". 

Formamo-nos em Letras e Literatura pela UFF, concluímos o curso "Revisão: o trabalho com o 

texto" pela Universidade do Livro e "Profissão Leitor" da autora Li Mendi, além de outros 

cursos ligados à educação. 

Estamos ainda construindo nossa experiência no mundo da revisão, porém nosso contato com 

os livros como leitores assíduos e pesquisadores literários se dá diariamente há mais de 10 

anos. Portanto, estamos capacitados para trabalhar nessas áreas. 

» MISSÃO 
Entregar os melhores resultados textuais para o projeto literário dos nossos clientes. 

» ONDE VIVEM NOSSOS LIVROS

 

 

 

 



» QUEM SOMOS 
WELLINGTON VIEIRA RIOS 

<< Estudo e pesquiso sobre a literatura 

mundial e seus autores, roteirizo e 

apresento o canal do YouTube chamado 

“Resenha Simples”, no qual faço análises 

de diversas obras. Além de literatura, 

escrevo sobre religião católica, educação e 

alfabetização, gramática da língua 

portuguesa, história, política. Reviso textos 

para autores, editoras e empresas de 

marketing. >> 

∞ Formação e Cursos:  

- Licenciatura em Letras/Literatura pela 

UFF 

- Graduação em Administração pela UVA – 

em andamento 

- Curso “Revisão: o trabalho com o texto” 

pela Universidade do Livro  

- Curso "Professor Leitor" ministrado pela 

autora Li Mendi 

- Curso "Consciência Fonológica" pelo 

Instituto Neuro Saber de Ensino 

- Curso RepFarma - Capacitação e 

desenvolvimento para a indústria 

farmacêutica 

- Curso "Latim e Grego" – em andamento 

∞ Redator e proprietários dos sites: 

- www.revisaorios.com.br (site em 

desenvolvimento) 

- www.afecatolica.com.br 

∞ Criador e booktuber no canal: 

- Resenha Simples 

 

 

 

 

ELLEN VIEIRA RIOS 

<< Estudo e pesquiso sobre literatura 

infantil, especialmente, literatura dos 

contos de fadas, fantasia, clássicos infantis. 

Para tanto, criei o site “Literatura 

Contada”. Escrevo sobre a importância e 

benefícios da leitura, especialmente, para 

as crianças; também sobre 

empreendedorismo, home-office, 

planejamento, religião católica, devoções e 

reflexões humanas. Faço análise de livros 

infantis, adultos e sobre educação, família 

e religião. Reviso textos para empresas de 

marketing e autores >> 

∞ Formação e Cursos:  

- Licenciatura em Letras/Literatura pela 

UFF 

- Curso “Revisão: o trabalho com o texto” 

pela Universidade do Livro  

- Curso "Professor Leitor" ministrado pela 

autora Li Mendi 

- Curso "Consciência Fonológica" pelo 

Instituto Neuro Saber de Ensino 

- Curso "Infâncias e Leituras" pelo 

Laboratório Emília de Formação 

- Curso "Formação de Contadores de 

Histórias" pela Associação Viva e Deixe 

Viver 

- Curso "Criação de Histórias para Criança" 

do autor Ilan Brenman 

- Curso "Latim e Grego" – em andamento 

∞ Redatora e proprietária dos sites: 

www.revisaorios.com.br (site em 

desenvolvimento) 

www.literaturacontada.com.br 

www.ellenarteiraatelie.wordpress.com 

∞ Redatora freelance nos sites: 

Blog Elo7  

Passei Direto 

 



» NOSSOS CLIENTES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Revisão Rios - Conosco, fica tudo certo! 


