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Todos sabemos o quanto a leitura é importante para o desenvolvimento 
do vocabulário, do raciocínio crítico, além de permitir aos mais jovens ampliar 
seu entendimento de mundo. Os textos literários fazem parte do imaginário e 
permitem que os leitores estabeleçam múltiplos olhares sobre nossa sociedade, 
as culturas, e o contexto social e histórico que cada texto se apoia. 

Acreditamos que ler é encantamento e só encantando as crianças desper-
taremos o prazer pela leitura, criando um vínculo para a vida toda. Ter prazer 
na leitura é ter prazer na busca do conhecimento, é desenvolver a competência 
para analisar e explorar textos e suas referências, é poder entender o mundo 
e a sociedade de uma janela mágica que inquieta e revela ao mesmo tempo. 
Um livro não se encerra no ponto final. Pelo contrário, é neste momento que o 
leitor inspira tudo que leu e apreende um pouco mais do seu entorno. É neste 
momento que o leitor tem vontade de ir além, buscando referências, textos do 
mesmo autor, textos do mesmo tema. E ainda que ele releia o texto, irá perceber 
que novas descobertas ainda são possíveis.

A Editora Bambolê nasceu dessa paixão pela literatura. Por isso, nossos 
livros buscam estimular a imaginação dos leitores, oferecendo a possibilidade 
de ir além do texto, tanto pelas ilustrações quanto pelas múltiplas leituras da 
narrativa. 

A escola também pode se valer do texto literário para incentivar debates, 
introduzir ou ilustrar assuntos do calendário acadêmico, assim como melhorar 
as competências de leitura e escrita de seus alunos.

Em nosso catálogo, apresentamos sugestões de idade, mas, considerando 
que um livro pode ultrapassar as fronteiras de uma faixa etária, observe que 
nossos títulos podem se encaixar em segmentos diferentes. No caso de adoção 
escolar de algum título, temos um programa especial que inclui sugestões de 
atividades lúdicas, além de encontros com autores. Entre em contato com nosso 
comercial, para maiores informações.

Esperamos que nosso leitor, a cada página virada, como se fosse o giro de 
um bambolê, seja envolvido numa emoção diferente.

Vire a página e venha se encantar conosco!

Coordenação Editorial



 Até 5 anos

Os bebês e crianças até 5 anos ainda não possuem a capacidade 
leitora, mas os livros são um grande estímulo para que eles desenvolvam 
a imaginação, recontando histórias a partir das imagens, e aprendendo a 
associar essas imagens com as relações sociais e os ambientes onde es-
tão inseridos. 

Os livros para essa faixa etária pedem um mediador para apresentar 
texto e ilustrações para os futuros leitores, bem como explicar os mecanis-
mos gráficos de um livro. Essa relação criança/adulto/livro é uma experiên-
cia riquíssima, que planta sementes preciosas para este futuro leitor.

A Coleção Pequenos Leitores possui páginas 
cartonadas e bordas arredondadas, que permitem o 
manuseio individual da criança, bem como a leitura 
compartilhada, explorando cada ilustração e os con-
textos do texto literário.

O QUE VOCÊ ACHOU, MARIA?LEITURA COMPARTILHADA - PRIMEIRAS LEITURAS

O QUE VOCÊ PERDEU, BETO?

Maria achou um pequeno cachorrinho 
na praça e o levou para casa. Por coinci-
dência, coisas estranhas começam a acon-
tecer em todos os cantos da casa. Será que 
Maria vai descobrir o que ou quem está cau-
sando tanta bagunça?

Com frases curtas, que acrescentam 
ainda os numerais de 1 a 10, esta história 
para os bem pequenos vai fazer com que 
eles descubram sempre uma novidade a 
cada releitura. 

Beto é uma criança bagunceira que 
apela para todos os seus parentes toda 
vez que perde algum objeto. Mas é o leitor 
que acaba convidado a ajudá-lo a encontrar 
seus pertences no meio de tanta bagunça. 

Com frases curtas, que acrescentam 
ainda parentescos e cores, esta história 
para os bem pequenos vai fazer com que 
eles descubram sempre uma novidade a 
cada releitura. 

Texto | Ana Cristina Melo
Ilustrações | Vanessa Alexandre
Temas | Números – Animais de estimação

Texto | Ana Cristina Melo
Ilustrações | Vanessa Alexandre
Temas | Cores – Parentesco 
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Maria?
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A partir de 6 anos

São livros voltados para os leitores que estão iniciando sua cami-
nhada. Podem ser lidos de forma independente ou compartilhados com a 
família e/ou professores. Nesta categoria, os livros trazem mais imagens 
do que textos, e são um convite para que os pequenos leitores descu-
bram a relação entre as duas autorias de um texto literário. O enredo traz 
contexto de fácil assimilação e interpretação, normalmente com poucos 
personagens. 

A Coleção Primeiro Giro oferece a pais e pro-
fessores uma ferramenta lúdica no processo de alfabe-
tização. A coleção traz duas histórias em um único livro. 
Com dois níveis diferentes, a criança explora desde 
frases curtas e sílabas simples, até sílabas e estruturas 
mais complexas. 

A bota do GutoLEITOR INICIANTE

SABE O QUE ACONTECEU?

Parte da Coleção Primeiro Giro, em nova edi-
ção, A BOTA DO GUTO traz duas histórias para o 
leitor em fase de alfabetização. Na primeira, que dá 
título ao livro, Guto é um gato de casa, e Nino é um 
cão da rua. Mas eles adoram brincar juntos. Numa 
dessas brincadeiras, descobrem que a diversão 
pode estar nos lugares mais inusitados. Na segun-
da história, A NOVA CASA DE NINO, Simone vê 
Nino na rua e sente pena. O pequeno cão vai mo-
rar com a família. Mas não será fácil construir uma 
casa para Nino, com a curiosidade de Guto, que 
sempre arranja uma confusão.

Parte da Coleção Primeiro Giro, SABE O QUE 
ACONTECEU? traz duas histórias para o leitor em 
fase de alfabetização. Na primeira delas, que dá títu-
lo ao livro, tem um grande mistério acontecendo na 
floresta. Parece que todos os animais são testemu-
nhas de algo muito esquisito que está se passando. 
Será que o leitor é capaz de descobrir? Na segunda 
história, O SAPATO E O SONHO, os animais voltam 
a aparecer num grande sonho maluco, que levará o 
leitor a grandes descobertas.

Texto | Ana Cristina Melo
Ilustrações | Bruna Mendes
Temas | Fauna - Investigação
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PRIMEIRO GIRO

PRIMEIRO GIRO

Texto | Ana Cristina Melo
Ilustrações | André Flauzino
Temas | Brincadeiras - Amizade - Alfabetização -
Animais de estimação - Desigualdade Social
Áreas de conhecimento | Língua Portuguesa
ISBN: 978-85-69470-34-2
28 páginas | 21 x 21 cm | 4 cores 

A “Coleção Primeiro Giro” traz duas histórias 

em um único livro. Com dois níveis diferentes, a 

criança explora desde frases curtas e sílabas simples, 

até sílabas e estruturas mais complexas.

Na 1ª história, Guto é um gato de casa, e Nino é um 

cão da rua. Mas eles adoram brincar juntos. Numa 

dessas brincadeiras, descobrem que a diversão pode 

estar nos lugares mais inusitados.

Na 2ª história, Simone vê Nino na rua e sente pena. 

O pequeno cão vai morar com a família. Mas não 

será fácil construir uma casa para Nino, com a curio-

sidade de Guto, que sempre arranja uma confusão. 
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Ana Cristina Melo
Ilustrações: André Flauzino
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ABC DAS COISAS BOAS VOCÊ FAZ, EU FAÇO TAMBÉM

Dar e receber abraço, ganhar um ca-
funé, dançar com os amigos, aproveitar 
a infância, ler um bom livro, navegar na 
web... Neste livro, você encontra diverti-
dos poemas sobre pequenas coisas que 
nos fazem felizes.

Melhor do que aprender o alfabeto é 
associar cada letra a um sentimento bom 
ou uma gostosa sensação, como é o caso 
do “A” de abraço ou “B” de bagunça. E 
se, além disso, cada letra tivesse o seu 
próprio poema? É essa brincadeira que 
a professora e escritora Marcia Paganini 
oferece aos pequenos leitores.

A raposa é a mais legal de todas. Ela é 
a melhor amiga do nosso protagonista. Já a 
girafa e o leão são legais, mas têm defeitos. 
Será mesmo? Há muitos amigos que são 
legais, e é bom apreciar o que cada um tem 
de melhor. Mas não devemos esquecer que 
nós também somos legais, do nosso jeito.

Em nossa história, Marcelo Jucá trouxe 
um personagem muito simpático que resol-
ve imitar o comportamento e os gostos da 
amiga raposa. Se ela faz, ele faz também. 
Mas pode ser que ele descubra que nem 
todo comportamento de nossos amigos é 
para ser admirado e copiado.

Texto | Marcia Paganini

Ilustrações | Carla Pilla

Temas | Alfabetização – Sociedade - Poesia

Áreas de conhecimento | Língua Portuguesa

ISBN: 978-85-69470-35-9

32 páginas | 20,5 x 27,5 cm | 4 cores 

Texto | Marcelo Jucá

Ilustrações | Vanessa Prezoto

Temas | Fauna – Comportamento – Amizade – Auto-estima – Aceitação de diferenças

Áreas de conhecimento | Língua Portuguesa

ISBN: 978-85-69470-43-4

40 páginas | 21 x 21 cm | 4 cores 

LETRA BASTÃOLANÇAMENTO LANÇAMENTO

DAS COISAS

BOAS

Marcia Paganini  .  Carla Pilla

DAR E RECEBER ABRAÇO, GANHAR UM CAFUNÉ, DANÇAR COM 

OS AMIGOS, APROVEITAR A INFÂNCIA, LER UM BOM LIVRO, 

NAVEGAR NA WEB... NESTE LIVRO, VOCÊ ENCONTRA DIVERTIDOS 

POEMAS SOBRE PEQUENAS COISAS QUE NOS FAZEM FELIZES.

QUE OUTRAS EXPERIÊNCIAS VOCÊ PODE NOS CONTAR QUE TAMBÉM TRAZEM FELICIDADE?

ESTÁ COM DÚVIDAS? ABRA ESTE
 LIVRO E DESCUBRA, 

DO A AO Z, UMA LISTA
 DE COISAS BOAS PARA FAZER.
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É MELHOR NEM DAR BOLA! HAICOBRA
LANÇAMENTO PREMIADO

Um presente, dois irmãos. Será que eles 
vão partilhar ou disputar o que acabaram de 
ganhar?

Nesta história passada em um bair-
ro com nome de pássaro, um pai tem uma 
ideia surpreendente para que seus filhos pa-
rem de brigar. Será que ele vai conseguir? E 
você, leitor, acha melhor quando caminha-
mos juntos ou separados?

Texto | Nanci Ricci

Ilustrações | Cecília Murgel

Temas | Conflito familiar - Convivência

Áreas de conhecimento | Língua Portuguesa

ISBN: 978-85-69470-36-6

32 páginas | 21 x 24 cm | 4 cores 

Nanci Ricci

ilustrações:

Cecília Murgel
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Um presente, dois irmãos. Será que eles vão 
partilhar ou disputar o que acabaram de ganhar?
 
Nesta história passada em um bairro com nome 
de pássaro, um pai tem uma ideia surpreendente 
para que seus filhos parem de brigar. Será que ele 
vai conseguir? E você, leitor, acha melhor quando 
caminhamos juntos ou separados?
 
Para descobrir as respostas, basta abrir este livro. 
Boa leitura!

ISBN 978-85-69470-36-6

Cobra é um bicho que dá medo. Mas a pala-
vra também pode assumir outros sentidos. Nes-
tes bem-humorados haicais, o tradicional poema 
japonês de três versos, a criança se surpreende-
rá durante e após a leitura, porque o livro é, lite-
ralmente, uma grande brincadeira.

Texto | Fabio Maciel

Ilustrações | Márcio Sno

Temas | Fauna - Jogos de linguagem -
 Haicais - Poesia

Áreas de conhecimento | Língua portuguesa - 
Ciências - Artes

ISBN: 978-85-69470-25-0
14 páginas | 16,2 x 11,6 cm | 4 cores

      Selecionado para o Clube Quindim - 2017
       Selecionado para o Clube Leitor Solidário – 2018
       Catálogo FNLIJ da Feira de Bolonha – 2018
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É MELHOR NEM DAR BOLA! HAICOBRA
LANÇAMENTO PREMIADO
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A TURMA DA PÁGINA PIRATA EM TIRINHAS NO CANTO DOS OLHOS

A Página Pirata é um jornalzinho que 
nasceu para mudar a rotina do Colégio São 
João.

O que começou como um trabalho de 
português virou mania entre os alunos, e 
formou uma turma de amigos que já viveu 
muitas aventuras nos livros.

Agora eles fazem sua estreia em tirinhas 
e você também está convidado a se juntar à 
Pastilha, Paçoca, Piolho, Pinguim, Pimenta, 
Princesa e Peteca. Basta inventar um nome 
com “P” e começar a se divertir com as con-
fusões da Página Pirata!

Existem olhos de muitos jeitos... Quan-
tas palavras e histórias são possíveis desco-
brir num único olhar? Quantos sentimentos 
podemos expressar através dos olhos? Ve-
nha e descubra quanta poesia cabe no canto 
dos olhos.

Texto e Ilustrações | Marcelo Amaral

Temas |  Meios de comunicação – História em quadrinhos

Áreas de conhecimento | Língua Portuguesa

ISBN: 978-85-69470-28-1

28 páginas | 20 x 20 cm | 4 cores 

Texto | Maria Cristina Peixoto

Ilustrações | André Flauzino

Temas | Fantasia - Poesia - Sentimentos

Áreas de conhecimento | Língua portuguesa

ISBN: 978-85-69470-14-4

24 páginas | 17 x 25 cm | 4 cores
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O FEITIÇO DOS ÁVILA O QUE É QUE EU SOU?

Uma bruxa muito feia jogou um feitiço 
terrível numa família – o feitiço dos Ávila. 
Um feitiço que transformou a filha no dia e 
o pai na noite. Por isso, eles nunca conse-
guiam se encontrar. Mas o amor foi mais 
poderoso, e eles descobriram um jeito de 
se comunicar. Será que eles vão conse-
guir vencer esse feitiço?

Texto | Ana Cristina Melo

Ilustrações | Vanessa Alexandre

Temas | Relacionamento pais e filhos - 
Fantasia - Trabalho -
Relacionamento familiar

Áreas de conhecimento | Língua por-
tuguesa  

ISBN: 978-85-69470-12-0
24 páginas | 17 x 25 cm | 4 cores

Quando eu durmo, sonho que ela usa um vestido balão, cheio de 
rasgos, que cobre até a ponta da unha comprida do seu pé. Na cabeça, 
se destaca um chapéu fi no, de aba larga, para fazer sombra no nariz de 
gancho, onde se pendura uma espinha enorme.

No começo, ele era somente um pon-
to preto num fundo branco... Redondo, 
pequeno, pretinho... Mas com essas ca-
racterísticas, ele poderia ser tantas coi-
sas! Assim tem início essa aventura de 
imaginação. Entre tantas possibilidades, 
convidamos o leitor a entrar na brincadei-
ra e descobrir quem é este personagem.

Texto | Nanci Ricci

Ilustrações | Tânia Ricci

Temas | Imaginação - Identidade - Descobertas - Brincadeiras

Áreas de conhecimento | Língua portuguesa - Ciências

ISBN: 978-85-69470-13-7
24 páginas | 20 x 20 cm | 4 cores

O QUE É QUE EU SOU?

Nanci Ricci

Ilustrado por Tânia Ricci
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O MENINO, O BILHETE E O VENTO A OLIMPÍADA DOS BICHOS E OUTROS CONTOS ANIMAIS

Um menino recebe da avó uma grande 
missão: achar Seu Olavo e lhe entregar um 
bilhete. Mas como iria cumprir essa tarefa, 
se ele sequer sabia onde esse homem mo-
rava? No caminho até a cidade, além das 
descobertas que faz, ele se vê em apuros, 
quando o bilhete se solta de sua mão curiosa 
e foge dançando pelo ar. Numa disputa com 
o vento, que também se torna personagem 
dessa aventura, o menino pode descobrir 
que a solução de um problema, às vezes, 
pode vir do que parecia ser um contratempo.

Texto | Ana Cristina Melo
Ilustrações | Fabio Maciel

Temas | Brincadeiras infantis - Imaginação - Fantasia - Ética - Meios de comunicação - 
Natureza - Resolução de conflitos

Áreas de conhecimento | 
Língua Portuguesa - Geografia - Ciências

ISBN 978-85-69470-01-4
36 páginas | 20 x 20 cm | 4 cores

      Selecionado para o Clube Leiturinha – 2017
      Selecionado para o Catálogo Literário Autorias da Diversidade 2015/2016 – Bibliotecas Escolares - MG 

Texto | Silvia Flauzino
Ilustrações | André Flauzino

Temas | Fábulas - Natureza - Fauna - Olimpíada - Comportamento

Áreas de conhecimento | 
Língua Portuguesa - Ciências

ISBN: 978-85-69470-03-8
32 páginas | 17 x 25 cm | 4 cores

Três fábulas para rir e se encantar. Assim é o livro  
A Olimpíada dos Bichos e outros contos animais. A 
onça resolve promover uma olimpíada entre os ani-
mais. Mas nem todos estão contentes. A capivara 
despreza toda aquela euforia com os jogos. Se eu 
fosse ela, até pensaria em mudar de opinião... Em 
Barulho na Floresta, algo de muito misterioso está 
atormentando toda a fauna. Até o leão resolveu tirar 
satisfações com o culpado de toda essa confusão. 
Já em Espeto e o espinho, as crianças vão conhecer 
um porco-espinho resmungão e rabugento, que vai 
entender que nem sempre é hora de colocar os es-
pinhos de fora.

PREMIADO
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Uma bola de neve lembra brincadeira, 
mas pode também ser uma expressão co-
nhecida que, em nossa história, levará o lei-
tor a uma narrativa crescente de situações 
que nos aborrecem e atrapalham o cotidia-
no.

Quem será capaz de parar essa ava-
lanche que incomoda cada vez mais nosso 
dia a dia?

Texto | Ana Cristina Melo

Ilustrações | Bruna Mendes

Temas | Cidadania - Fantasia - Comportamento - Acumulação

Áreas de conhecimento | Língua portuguesa - Ciências - Geografia

ISBN: 978-85-69470-23-6

24 páginas | 24 x 24 cm | 4 cores

Dona Baratinha era vaidosa e caprichosa. No dia 
em que encontra uma moeda, se sente rica e sai em 
busca do noivo perfeito. Entre tantas qualidades e de-
feitos, será que ela vai encontrar seu par?

Texto e Ilustrações | Dircéa Damasceno

Temas | Fantasia - Conto de Fadas 

Áreas de conhecimento | Língua portuguesa -
Ciências

ISBN: 978-85-69470-24-3
32 páginas | 20 x 20 cm | 4 cores
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UM MARIDO PARA DONA BARATINHA A BOLA DE NEVE
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UM MARIDO PARA DONA BARATINHA A BOLA DE NEVE

LINDO DE SE OLHAR

E se um monstro aparecesse olhando fixo para 
você, bem na sua janela? E se, por outro lado, esse 
monstro também estivesse assustado, pois jurava ter 
visto uma fera selvagem?

Esta linda história narra, pelo ponto de vista de dois 
personagens, como eles enxergam um ao outro. 

Às vezes, só precisamos olhar bem, para enxergar 
as pessoas da forma correta.

Texto | Cecilia Botana
Ilustrações | Tânia Ricci

Temas | Fantasia - Medo 
Natureza - Aparência - Suspense 

Áreas de conhecimento
Língua Portuguesa - Ciências

ISBN: 978-85-69470-07-6
24 páginas | 20 x 20 cm | 4 cores

LINDO DE SE OLHAR
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A MENINA E O CASTELO

Uma menina ama o sol, pois uma má-
gica acontece com sua chegada: ela se 
torna cuidadora dos moradores de um cas-
telo. Recheado de imaginação, os leitores 
irão se encantar com os segredos dessa 
história.

Texto | Guacyra Pereira

Ilustrações | Maurício Veneza

Temas | Brincadeiras infantis – Fantasia - 
Imaginação

Áreas de conhecimento
Língua Portuguesa - Ciências

LANÇAMENTO
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PIPO PIPA

Um avô... Um neto... O amor comum 
pelas pipas!

Uma cama vazia... Um céu vazio... Um 
coração repleto de saudade!

O livro Pipo Pipa é um livro de imagens, 
com uma linguagem cinematográfica, que 
traz essa cumplicidade enquanto aborda, 
com extrema sensibilidade, a relação de 
um neto e seu avô, e o esforço deste neto 
para vencer a dor da perda de seu compa-
nheiro de brincadeiras.

Ilustrações | Felipe Bibian

Temas | Relacionamento familiar – Morte 

Áreas de conhecimento | Língua Portuguesa - Ciências

ISBN: 978-85-69470-47-2

56 páginas | 20 x 28 cm | 4 cores

LANÇAMENTO

isbn

TEXTO  4 CAPA

LANÇAMENTO LIVRO IMAGEM
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LEITOR EM PROCESSO Os 2 Porquinhos e Meio

São livros voltados para os leitores que já adquiriram domínio da 
leitura e conseguem interpretar textos com variação de recursos gra-
maticais. Há maior quantidade de texto e estes possuem maior desafio 
de compreensão. Os enredos são mais complexos. Ainda há ilustrações 
complementando a narrativa, de forma a proporcionar uma leitura extra 
do enredo através das imagens. 

A partir de 8 anos

Ah, as diferenças! Elas podem se unir de ma-
neiras tão mágicas. Será que um dia as pessoas 
perceberão isso?

Neste texto delicioso, de poesia, sabores e 
imagens, Leo Cunha e Marta Lagarta contam 
uma divertida história sobre as desavenças entre 
dois vizinhos. Mas se a Dona Edy e o Seu Elias 
não se toleram, não podemos dizer o mesmo de 
seus porquinhos de estimação: Kid e Lik.

O que será que os dois bichinhos aprontaram 
para essa dupla do barulho? E o que será que 
Guto Lins aprontou nas ricas ilustrações do livro?

Texto | Leo Cunha e Marta Lagarta

Ilustrações | Guto Lins

Temas | Tolerância – Convivência – Amor aos livros

Áreas de conhecimento |  Língua Portuguesa - Ciências

ISBN: 978-85-69470-40-3
28 páginas | 18 x 26 cm | 4 cores

LANÇAMENTO

Ah, as diferenças! Elas podem 

se unir de maneiras tão mágicas. 

Será que um dia as pessoas 

perceberão isso?

Neste texto delicioso, de 

poesia, sabores e imagens, 

Leo Cunha e Marta Lagarta 

contam uma divertida história 

sobre as desavenças entre 

dois vizinhos.

Mas se a Dona Edy e o Seu Elias 

não se toleram, não podemos 

dizer o mesmo de seus 

porquinhos de estimação: 

                                 Kid e Lik. 

O que será que os dois 

bichinhos aprontaram para 

essa dupla do barulho? E o que 

será que Guto Lins aprontou 

nas ricas ilustrações do livro?

 

Leo Cunha   Marta Lagarta
Guto Lins

Para o querido casal 
Elias José e Silvinha.

Para Edy Lima 
e sua vaca voadora. 

Este livro é uma homenagem a 
dois grandes escritores brasileiros: 

Edy Lima e Elias José.

Edy Lima nasceu em Bagé (RS), 
em 1924, onde passou a 
infância e a adolescência. 
É autora do clássico brasileiro 
para crianças A Vaca Voadora, 
o primeiro de uma série de sete 
livros. Aos 19 anos, decidida a 
conquistar sua independência, 
mudou-se para Porto Alegre. 
Conseguiu. Trabalhou na 
renomada Revista do Globo, 
que na época contava com a 
colaboração de escritores 
gaúchos – todos homens – 
do porte de Mário Quintana. 
Edy foi uma mulher à frente da 
sua geração. Morou durante 
muito tempo no Rio de Janeiro 
e atualmente vive em São Paulo.

Elias nasceu em Santa Cruz da 
Prata (MG) em 1936, mas viveu 
quase toda a vida em Guaxupé 
(MG), onde se casou com  
Silvinha e teve os filhos Iara, 
Lívia e Érico. Bem humorado 
e muito musical, escreveu 
dezenas de livros de poemas 
e histórias, para crianças, 
jovens e adultos. Recebeu 
vários prêmios, como o Jabuti. 
Era também professor e autor 
de obras didáticas. Morreu em 
Guarujá (SP), em 2008. Todo 
ano é homenageado na Semana 
Literária Elias José, em Guaxupé.

LANÇAMENTO
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SE ESSA RUA FOSSE MINHA: LIVRO DE BRINCAR
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AS MENINAS
LANÇAMENTOLANÇAMENTO

Teresinha, Pai Francisco e Alecrim são três 
crianças de diferentes realidades culturais.

Quando estão juntas se sentem igualmente 
felizes, como se o mundo fosse um só para to-
dos, como se as definições de etnias e classes 
sociais não existissem. Juntas, brincam, en-
quanto crescem e descobrem o mundo. 

Uma peça teatral para ser lida, encenada, 
desvendada e sentida em muitas possibilidades.

Texto | Hellenice Ferreira

Ilustrações | Celso Sisto

Temas | Amizade – Poesia – Amor aos livros

Áreas de conhecimento | Língua Portuguesa - Geografia

ISBN: 978-85-69470-38-0

36 páginas | 20,5 x 27,5 cm | 4 cores 

Texto | Paula Giannini

Ilustrações | André Flauzino

Temas | Peça teatral – Brincadeiras – Diversidade cultural

Áreas de conhecimento | Língua Portuguesa

ISBN: 978-85-69470-32-8

44 páginas | 20,5 x 27,5 cm | 4 cores 

       Catálogo FNLIJ da Feira de Bolonha – 2018

Dramaturgia

Criançaspara

“Teresinha, Pai Francisco e Alecrim são três

crianças de diferentes realidades culturais. 

Quando estão juntas se sentem igualmente 

felizes, como se o mundo fosse um só para 

todos, como se as definições de etnias e 

classes sociais não existissem. Juntas, 

brincam, enquanto crescem e descobrem o 

mundo. Uma peça teatral para ser lida, 

encenada, desvendada e sentida em muitas 

possibilidades.”
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CAPA_RUA_ARTE.pdf   1   18/09/17   08:07

Eram duas amigas. Diferentes e iguais 
ao mesmo tempo. Uma tecia possibilidades 
entre as rochas de uma cidade de cimen-
to, a outra era uma rocha de possibilidades 
numa cidade de mares e andanças. Mas se 
havia algo em comum era o amor pela pa-
lavra. Um dia, se conheceram através das 
histórias, trocaram sonhos e endereços, e 
descobriram novas formas de ouvir e enten-
der o mundo.

PREMIADO
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HAICONTOS DE FADAS
LANÇAMENTOLANÇAMENTO

Texto | Edna Bueno, Emilia Machado, Mariucha Rocha, Tatiana Kauss, Vânia Alsalek

Ilustrações | Marilia Pirillo

Temas | Contos de fadas – Haicais - Poesia

Áreas de conhecimento | Língua Portuguesa

ISBN:  978-85-69470-31-1

48 páginas | 17 x 25 cm | 4 cores

        Catálogo FNLIJ da Feira de Bolonha – 2018

Texto | Henrique Vale

Ilustrações | Vanessa Alexandre

Temas | Bullying – Ambiente escolar - 
Fantasia

Todos conhecem os tradicionais contos 
de fadas. Será que conhecem mesmo? Já 
imaginou ler os contos de fadas mais co-
nhecidos em um formato diferente? Numa 
bem-humorada releitura, revestida de refle-
xão e poesia, essas histórias são contadas 
em formato de haicais, o tradicional poema 
japonês de três versos. Será que vocês con-
seguem adivinhar quem é quem só com três 
linhas?

Maricota desde pequena mostrava 
habilidade para magia. Ao ganhar uma 
varinha de condão e começar a frequen-
tar uma escola de magia para iniciantes, 
desperta a inveja de Eugênio, o garoto 
mais antipático da sala, que passa a usar 
seu nome como chacota entre os colegas. 
Será que Maricota conseguirá se livrar 
dessa situação?

EM PRODUÇÃOEM PRODUÇÃO

PREMIADO
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PABLO E O CICLO DA ÁGUA
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O BURACO
LANÇAMENTO

Texto | Ana Cristina Melo

Ilustrações | André Flauzino

Temas | Convivência – Cidadania – 
Amizade

Era uma terra de todas as cores, 
onde todos viviam e conviviam em paz. 
De repente, um buraco começa a cres-
cer, os dias de sol se apagam e o de-
sentendimento se instala naquela terra. 
O que será que vai acontecer se esse 
buraco ameaçar engolir todos em volta?

EM PRODUÇÃOEM PRODUÇÃO

Pablo vive sozinho no alto de uma 
montanha, sem grandes emoções, 
até que o encontro com três meninas 
muda sua vida. Ele ganha novos ami-
gos e, juntos, iniciam uma corajosa 
jornada de transformação guiada pelas 
forças da natureza. Uma viagem que 
estimula leitores de todas as idades a 
compreender o ciclo da água e a esta-
belecer uma respeitosa conexão com 
nosso planeta azul.

Texto | Raquel Ribeiro

Ilustrações | Andréia Vieira

Temas | Ciclo da água - Meio ambiente - Arte - Amizade - Estações do ano - Preservação 
da natureza

Áreas de conhecimento | Língua portuguesa - Ciências - Geografia

ISBN: 978-85-69470-15-1
40 páginas | 24 x 24 cm | 4 cores

26 27



Texto e ilustrações | Sandra Ronca

Temas | Poesia - Imaginação - Jogos de linguagem

Áreas de conhecimento | Língua Portuguesa

ISBN: 978-85-69470-04-5

40 páginas | 17 x 25 cm | 4 cores

       Selecionado Clube Leitor Solidário - 2018

De uma caixa cheia de papel picado, que 
Sandra recebeu de uma amiga, nasceu o es-
tranhamento e o primeiro verso. Depois, ao 
pintar algumas ilustrações livres, veio o es-
tímulo para criar outros versos que brincam 
com as palavras, seus sons e significados, 
e que dão novos sentidos ao que é habitual. 
Assim nascia esse delicioso livro de poemas, 
que flerta ora com o humor, ora com a con-
templação ou com a reflexão. Poemotes é o 
sétimo livro publicado de Sandra Ronca como 
escritora, de um total de 24 livros ilustrados. 
Na ilustração, a autora faz uso de técnicas 
diversas, cirandando entre acrílica, guache, 
aquarela, giz pastel seco e oleoso e colagens.
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DANDI E A ÁRVORE PALAVREIRA

Dandi só conhecia um tipo de casa: a casa 
do sítio, onde moravam os pais, os cinco ir-
mãos, tia Tonha e vô Chico – o vô das his-
tórias; o vô que lhe ensinou o que fazer com 
as palavras; o vô que lhe revelou uma lenda 
antiga, sobre uma árvore com frutos muito di-
ferentes e um segredo que iria acompanhá-lo 
por toda a vida.

Texto | Ana Cristina Melo

Ilustrações | Patrícia Melo

Temas | Relação familiar - Folclore - Lendas indígenas e afro-brasileiras - Oralidade

Áreas de conhecimento | Língua Portuguesa  - Geografia - Ciências

ISBN: 978-85-69470-10-6
32 páginas | 17 x 25 cm | 4 cores

PREMIADO
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Uma menina já não sabe mais o que fazer para 
“desligar aquele tempo lerdo e chato”. Enquanto os 
pais e o irmão estão dedicados a outras tarefas, algo 
inusitado acontece: a carta de um extraterrestre de-
sembarca por baixo da porta.

O que será que está escrito nas várias cartas que 
aparecem em todos os cantos da casa?
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O GUARDIÃO DA CHUVA
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SETE CARTAS DE OUTRO PLANETA

Texto | Ana Cristina Melo

Ilustrações | Patrícia Melo

Temas |  Criatividade - Imaginação - Afeto - Fantasia - 
Meios de comunicação

Áreas de conhecimento | Língua Portuguesa  -
Geografia - Ciências

ISBN: 978-85-69470-00-7
36 páginas | 20 x 20 cm | 4 cores

Texto | Dailza Ribeiro

Ilustrações | André Flauzino

Temas | Fantasia - Meio ambiente - Regionalismo - Crenças

Áreas de conhecimento | Língua Portuguesa - Ciências - Geografia

ISBN: 978-85-69470-08-3
24 páginas | 17 x 25 cm | 4 cores

De um sonho, Miguel tirou a certeza 
de que tinha uma missão a cumprir. Fazia 
anos que não chovia em sua cidade, mas 
ele estava certo de que poderia mudar essa 
realidade, atraindo a chuva, a fartura e a 
esperança, usando de armas simples: uma 
galocha, o guarda-chuva do avô e muita fé. 

Assim é O Guardião da Chuva, um con-
to escrito com a sensibilidade de Dailza Ri-
beiro, que transita entre o fantástico e o ma-
ravilhoso. E se completa com as delicadas 
ilustrações de André Flauzino.

VAMOS APOSTAR CORRIDA?

Texto | Henrique Vale

Ilustrações | Vanessa Prezoto

Temas | Folclore - Conto de fadas - Fantasia -
 Acumulação

Áreas de conhecimento | Língua portuguesa 

ISBN: 978-85-69470-11-3
32 páginas | 17 x 25 cm | 4 cores

O cheiro de uma tigela de pé-de-moleque atraiu 
o Saci Pererê que comeu todos os doces, exceto um... 
exatamente um pé-de-moleque em formato de menino. O 
Saci, atrevido que só, resolveu brincar dando vida àquela 
guloseima. O doce, por sua vez, parece ter herdado a es-
perteza do Saci e, para não ser devorado, sai apostando 
corrida por aí. Mas será que a esperteza desse biscoito 
cheio de vida resistirá a uma onça faminta?

Vamos embarcar nessa divertida versão do clássico 
conto infantil “Gingerbread man” (o homem biscoito)?
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Texto | D. J. Galvão

Ilustrações | Bruna Mendes

Temas | Viagem no tempo – Aventura – Relacionamento familiar

Áreas de conhecimento | Língua Portuguesa – História – Geografia

ISBN: 978-85-69470-41-0

144 páginas | 16 x 22,6 cm | 4 cores

Uma tranquila viagem em família ao 
Amazonas se transforma em uma grande 
aventura que atravessa o tempo, quando 
Giovana descobre que é guardiã dos cris-
tais místicos de uma tribo, e recebe a mis-
são de cuidar e proteger esse tesouro.

A aventura envolve Clara, sua irmã 
mais velha, e seus amigos, numa busca 
que transita pela Amazônia, pelo passado 
da família, e pela realização de um sonho 
antigo da menina.

O que será que vai acontecer enquanto 
Gigi busca cumprir sua missão? Qual o pa-
pel de um misterioso viajante que traz mais 
dúvidas do que respostas para nossa pe-
quena heroína?
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LEITOR FLUENTE 
A partir de 10 anos

O DIÁRIO DAS FANTÁSTICAS VIAGENS DE GIOVANA

LANÇAMENTO
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São livros voltados para os leitores que possuem competência para 
interpretar enredos que mesclem diferenças de narradores, maior quan-
tidade de personagens e dentro de um número maior de páginas. Nor-
malmente, não apresentam ilustrações ou, caso apareçam, são utilizadas 
apenas como recurso gráfico para definição da estética do projeto.

A GRANDE AVENTURA DA FADA QUE TINHA O NARIZINHO TORTO

Texto | Alina Perlman

Ilustrações | Patrícia Melo

Temas | Fantasia - Aceitação de diferenças 
- Aparências - Resolução de conflitos

Áreas de conhecimento | Língua Portu-
guesa 

ISBN: 978-85-69470-26-7

48 páginas | 17 x 25 cm | 4 cores

Jasmim era uma fada diferente. Não preenchia os “padrões de beleza” aceitáveis, por-
que tinha o narizinho torto. Não era chamada para os trabalhos de Fadópolis e achava que 
era culpa de sua aparência. Vivia infeliz, até que um dia decidiu incrementar seu currículo e 
fazer um curso de poções em Bruxópolis, onde correria muitos riscos se as bruxas descobris-
sem sua identidade. Disfarçada, Jasmim embarca nesta aventura que traz muitas surpresas 
para todos, a começar por encontrar uma bruxa bem diferente, de nariz arrebitado.
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O MISTÉRIO DA TRAVE
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A TURMA DO CP-500: O MISTÉRIO DA CASA DE PEDRAS

Texto | Ana Cristina Melo

Temas | Inteligência artificial – Amizade – 
Mistério – Relacionamento familiar – Espor-
tes - Olimpíada

Áreas de conhecimento | 
Língua Portuguesa 

ISBN: 978-85-69470-44-1

256 páginas | 14 x 21 cm Texto | Cristina Pezel
 
Ilustrações | Waldomiro Neto 

Temas | Relacionamento pais e filhos – História do Brasil – Aventura – Viagem no tempo – 
Numismática – Futebol – Copa do Mundo – Objetos antigos - Fantasia

Áreas de conhecimento | Língua portuguesa - História - Geografia

ISBN: 978-85-69470-22-9

80 páginas | 16 x 23 cm | 4 cores

Uma explosão no colégio. Medo e an-
gústia tomam conta de todos. A turma do 
CP-500 conseguirá salvar Billy das garras 
do frio Mack? Ou será que Mack consegui-
rá acabar com aquela inusitada, porém ver-
dadeira e intensa, amizade?

O pai de Diego coleciona moedas des-
de menino, mas o filho não tem interesse em 
dividir seu hobby. Contudo, Diego terá outra 
chance de conhecer a história desses pe-
quenos metais, pois a trave do campinho de 
futebol é um portal que o transportará para o 
passado, no ano de 1994, onde conhecerá 
seu pai ainda garoto. Esse encontro inusita-
do fará com que Diego passe a enxergar o 
pai com mais admiração. Quando está pres-
tes a voltar para casa, uma nova confusão o 
leva para o ano de 1974. E agora, será que 
Diego conseguirá voltar para o presente e 
reencontrar sua família?

CP-500

Ana Cristina Melo

Uma exploSAo no colEGio. A Turma do

O Misterio da Casa de Pedras

Medo e angústia tomam conta de todos. 
A turma do CP-500 conseguirá salvar
Billy das garras do frio Mack? Ou será 

que Mack conseguirá acabar com 
aquela inusitada, porém verdadeira 

e intensa, amizade?

Misturando o antigo e o moderno, numa 
fórmula recheada com um envolvente 
clima de mistério e temperada com toques 
de romance, Ana Cristina Melo nos 
oferece mais uma bela história que mostra 
a importância da família e da amizade, 
encantando leitores de todas as faixas 
etárias, amantes da Informática, dos 
esportes ou de um bom livro.

Os amigos Fred, Carol, Lena, Gui e Cadu 
moram num condomínio em Jacarepaguá e 
estudam no Colégio Ilíada, que está às 
vésperas de um Torneio Estudantil, com as 
modalidades de tiro com arco e vôlei, num 
projeto piloto incentivado pelo Governo 
com foco nas próximas Olimpíadas.

Durante um treino na quadra do condomí-
nio, a bola cai numa casa abandonada, 
onde eles descobrem uma voz metálica 
vinda do meio da sala.

A voz é de Billy, um computador CP-500, 
modelo da década de 80. Billy foi todo 
modernizado por William, que lhe implan-
tou um complexo sistema de inteligência 
artificial.

Sensibilizados com o sumiço de William e o 
abandono de Billy, os cinco amigos criam 
a Turma do CP-500, que terá como primeira 
missão encontrar Mack, antigo sócio de 
William e provável hacker que invadiu o 
Colégio Ilíada.

Entre cartões perfurados, campeonatos e 
muitos suspeitos, eles precisam correr 
contra o tempo para descobrir qual é a 
verdadeira identidade desse cibervilão.

Sou carioca, Analista de Sistemas e apai-
xonada pelos livros desde menina. Mas 
não se enganem, pois para escrever uso 
caderno e caneta. É que minha imaginação 
adora letra redonda! A gaveta e a cabeça 
transbordaram muitas histórias para o 
público infantil, juvenil e adulto. 

Mais sobre mim em:
 www.anacristinamelo.com.br.

O que voCE faria se encon-

trasse um computador antigo 

capaz de conversar com voce 

como se fosse um ser 

humano?

Ana Cristina Melo
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Texto | Manuel Filho

Ilustrações | Patrícia Melo

Temas | Torcidas organizadas – Adolescência – Relacionamento afetivo

ISBN: 978-85-69470-39-7

88 páginas | 16 x 23 

Raquel e Peterson estão apaixona-
dos, mas a fixação que o rapaz nutre 
por seu time de futebol – o Esperan-
tina – pode destruir esta relação. Tudo 
porque Peterson faz parte da torcida or-
ganizada, o que provoca frequentes de-
savenças entre os dois. Passeando por 
extremos de amor e de violência, Vai en-
carar? relata experiências que poderiam 
se passar em qualquer lugar do Brasil, 
com qualquer um de nós.
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VAI ENCARAR?LEITOR CRÍTICO

LANÇAMENTO
A partir de 13 anos

São leitores que dominam completamente as complexidades 
de enredo, temas e personagens. Os livros voltados para este pú-
blico abordam temas comuns à adolescência, à sociedade e ao co-
tidiano, passando ainda por fatos históricos.

Misturar romance adolescente 
e um tema que aflige pessoas de 
qualquer idade – a violência das 
torcidas organizadas – não é 
tarefa fácil, mas Manuel Filho, 
artista múltiplo, o faz com 
maestria, por meio de uma nar-
rativa envolvente e inteligente.

Em Vai Encarar?, Raquel e 
Peterson, também narradores 
deste romance juvenil, inter-
calam suas vozes, entregando 
ao leitor ações e questionamen-
tos sobre dúvidas típicas da 
adolescência. Eles se descobrem 
apaixonados e conseguem con-
viver com seus pontos de vista 
diferentes, principalmente por 
serem torcedores apaixonados 
de times rivais. Mas esta relação 
fica ameaçada quando escolhas 
feitas pela torcida organizada 
de Peterson põem em risco a 
vida de outras pessoas, abalan-
do a confiança de Raquel.

 Manuel Filho nos oferece um 
romance para despertar em 
todos os leitores a reflexão do 
quanto nos deixamos seduzir 
por caminhos que têm uma 
linha tênue entre o bom e o 
ruim. Cabe a você, leitor, enxer-
gar este labirinto literário e 
tirar suas próprias conclusões.

Raquel e Peterson estão apaixona-
dos, mas a fixação que o rapaz 
nutre por seu time de futebol – o 
Esperantina – pode destruir esta 
relação. Tudo porque Peterson faz 
parte da torcida organizada, o que 
provoca frequentes desavenças 
entre os dois. Passeando por 
extremos de amor e de violência, 
Vai encarar? relata experiências 
que poderiam se passar em 
qualquer lugar do Brasil, com 

qualquer um de nós.

Oi. Torcer é muito bom, né? Vibrar por 
uma competição, por um atleta pelo qual 
tenhamos carinho. Entretanto, precisamos 
aprender que é importante que exista 
responsabilidade dentro e fora das 
quadras. Competições justas devem fazer 
parte de qualquer modalidade de esporte. 
Eu adoro inventar histórias, conhecer 
pessoas diferentes, desvendar novos 
costumes. Viajo frequentemente e sempre 
aproveito para observar com cuidado tudo 
que está ao meu redor. Assim, acabo desco-
brindo cores raras, sabores inusitados e até 
novas soluções para antigos problemas. Já 
escrevi mais de 50 livros e ganhei um 
prêmio bastante legal, o Jabuti de 
literatura. Também sou ator, cantor e faço 
pequenos filmes, curtas. Atuei em grandes 
produções teatrais e já gravei três CDs. 
Tudo isso você encontrará no meu site. 
Vamos encarar uma visita nele?
 
www.manuelfilho.com.br

MANUEL  FILHO
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LANÇAMENTO

Texto | Ana Cristina Melo

Temas | Relacionamento familiar –
Ética – Comportamento - Fantasia

ISBN: 978-85-69470-29-8

72 páginas | 14 x 21 cm 

Texto | Roberto Basílio de Matos e Rafaela Brandi Matos

Temas |  Relacionamento familiar – Adolescência 

Uma vendedora de balas encon-
tra uma nota de 50 reais, mas gastar 
esse dinheiro pode trazer à tona muitas 
verdades. | Um homem acorda preso 
dentro de uma garrafa. | Um bebê é 
deixado com o funcionário do cartório 
que fez o seu registro. | Dois jovens dis-
putam a mesma vaga durante a vida. | 
Um homem convive com seres mínimos 
dentro de casa.

 Segunda Pele nos oferece contos 
que falam de situações limite, relacio-
namentos, ética e comportamento, pro-
vocando o leitor, jovem ou adulto, a ir 
além do ponto final. Um livro para ler 
aos poucos, ou de um fôlego só.

“Algumas línguas usam a palavra falta. 
Saudade é mais do que falta; é presença 
da pessoa amada no coração; é distância 
que impede um beijo; é a conta dos dias 
que faltam para o reencontro; é a memória 
dos bons momentos passados juntos.”

Um pai escreve um diário para sua fi-
lha. Um diário que poderia ser cartas. Car-
tas que poderiam ser mensagens em re-
des sociais. Mensagens que poderiam ser 
palavras olho no olho. Sua filha responde 
por linhas de diário também.

É Natal. Ele diz que acordou pensan-
do nela. Sonhou e acordou com a palavra 
saudade. Ela responde que deveria ter 
comprado um presente para ele, mas não 
sabia exatamente o que deveria dar. E de-
cide lhe dar um diário de viagem, para que 
todo lugar para onde ele vá, o leve consigo. 

Essa costura nos traz o mais profundo 
da relação entre pai e filha. Essa união in-
visível, as palavras, o colo, o carinho que 
nos acompanham mesmo na ausência, 
que nos sustentam a cada degrau.

Este diário é para ser aberto, lido com 
o coração e, quem sabe, após o ponto fi-
nal, pensar nas linhas que você já escre-
veu até hoje.

EM PRODUÇÃOEM PRODUÇÃO
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DELTA: UM COMANDO PARA O TEMPO

Texto | Graciela Mayrink

Temas | Relacionamento amoroso -
Depressão

ISBN: 978-85-69470-42-7

224 páginas | 14 x 21 cm 

Texto | Ana Cristina Melo

Temas | Ficção Científica - Informática - Tecnologia - Viagem no tempo - Intercâm-
bio - Relacionamento amoroso

Áreas de conhecimento | Língua Portuguesa - Inglês

ISBN: 978-85-69470-06-9
296 páginas | 14 x 21 cm 

Uma mensagem anônima unindo dois 
corações tristes e solitários: um cantor e 
sua fã.

Gabriel Moura é um astro do rock que 
está no auge da carreira, após lançar um ál-
bum bem recebido pela crítica. Ele parece 
ter tudo, mas se esconde no quarto, ator-
mentado por manias que a mãe colocou em 
sua cabeça.

Lutando contra o TOC, tentando vencer 
suas obsessões e compulsões, ele encon-
tra um fórum sobre depressão, onde uma 
fã compartilha seus problemas. Ao se sentir 
conectado a ela, começa a nutrir uma fixa-
ção pela garota e acredita que pode ajudá-la 
a acabar com sua tristeza.

Carolina está no primeiro ano da fa-
culdade e é assombrada pelo fantasma de 
um escândalo ocorrido no final do colégio. 
O ex-namorado vazou na internet uma foto 
íntima dela. Sem apoio dos pais, ela entra 
em depressão, se afasta da irmã gêmea, e 
só encontra alívio ao conversar com desco-
nhecidos, em um fórum on-line.

Um dia, ela conhece na internet uma fã 
do seu ídolo que também passa por proble-
mas, e as duas começam a trocar mensa-
gens de apoio. Mal sabe Carolina que quem 
está por trás de tudo é o famoso cantor.

Alex está trabalhando há 72 horas, 
quando é surpreendido por um convite 
para entrar num bate-papo virtual. Do 
outro lado, Sarah se diz presa e pede 
ajuda. O que poderia, num primei-
ro momento, soar perigoso, torna-se 
inacreditável, quando, após algumas 
mensagens, eles concluem que ela 
está falando do futuro, por meio de 
uma janela do tempo.

LANÇAMENTO

nasceu no Rio de Janeiro e é autora 
dos romances Até Eu Te Encontrar, 
A Namorada do Meu Amigo e 
Quando o Vento Sumiu. Participou 
também da antologia de contos O 
Livro Delas. Formada em agronomia 
com mestrado em fitopatologia, é 
idealizadora do Projeto Jovem Curte 
Ler, que incentiva a leitura por meio 
de visitas às escolas.

www.gracielamayrink.com.br

Instagram: gracielamayrink

Twitter: @gracielamayrink

facebook.com/gracielamayrink.oficial

Graciela Mayrink Roldão
“Entrei no link que havia em cima do nome e vi que dava para enviar 

mensagens para os usuários do fórum. Eu me cadastrei e cliquei em 

“carol_do_moura” e uma janela abriu, como um chat. Fiquei um tempo 

encarando aquela janelinha, com o coração batendo rápido. Ela era 

minha fã? O Moura era eu? Por quais problemas ela estava passando? 

Saber que uma fã minha também sofria como eu, estava deprimida 

e triste fez com que sentisse vontade de conversar com ela..”

Uma mensagem anônima unindo dois corações tristes e solitários: 
um cantor e sua fã.
Gabriel Moura é um astro do rock que está no auge da carreira, após lançar 
um álbum bem recebido pela crítica. Ele parece ter tudo, mas se esconde no 
quarto, atormentado por manias que a mãe colocou em sua cabeça.
Lutando contra o TOC, tentando vencer suas obsessões e compulsões, 
ele encontra um fórum sobre depressão, onde uma fã compartilha seus 
problemas. Ao se sentir conectado a ela, começa a nutrir uma fixação 
pela garota e acredita que pode ajudá-la a acabar com sua tristeza.
Carolina está no primeiro ano da faculdade e é assombrada pelo fantasma 
de um escândalo ocorrido no final do colégio. O ex-namorado vazou na 
internet uma foto íntima dela. Sem apoio dos pais, ela entra em depressão, 
se afasta da irmã gêmea, e só encontra alívio ao conversar com 
desconhecidos, em um fórum on-line.
Um dia, ela conhece na internet uma fã do seu ídolo que também passa 
por problemas, e as duas começam a trocar mensagens de apoio. Mal sabe 
Carolina que quem está por trás de tudo é o famoso cantor.

Uma mensagem anônima unindo dois corações tristes e solitários: 
um cantor e sua fã.
Gabriel Moura é um astro do rock que está no auge da carreira, após lançar 
um álbum bem recebido pela crítica. Ele parece ter tudo, mas se esconde no 
quarto, atormentado por manias que a mãe colocou em sua cabeça.
Lutando contra o TOC, tentando vencer suas obsessões e compulsões, 
ele encontra um fórum sobre depressão, onde uma fã compartilha seus 
problemas. Ao se sentir conectado a ela, começa a nutrir uma fixação 
pela garota e acredita que pode ajudá-la a acabar com sua tristeza.
Carolina está no primeiro ano da faculdade e é assombrada pelo fantasma 
de um escândalo ocorrido no final do colégio. O ex-namorado vazou na 
internet uma foto íntima dela. Sem apoio dos pais, ela entra em depressão, 
se afasta da irmã gêmea, e só encontra alívio ao conversar com 
desconhecidos, em um fórum on-line.
Um dia, ela conhece na internet uma fã do seu ídolo que também passa 
por problemas, e as duas começam a trocar mensagens de apoio. Mal sabe 

Graciela Mayrink
Autora de Até Eu te Encontrar

Um astro do rock... Uma fã deprimida
Um fórum on-line para unir os dois

o Som 
    de um 
Coração 
  vazio

O mundo moderno conecta todos enquanto, 
ao mesmo tempo, pode isolar muitos. 
Fake News, invasão de privacidade, fotos 
íntimas... pequenas bombas que podem 
detonar a sociabilização e a mente dos 
jovens. Focando no tema da depressão 
e outras compulsões, Graciela Mayrink 
retorna com novo romance, que irá 
encantar leitores de todas as idades, não 
só por nos trazer Gabriel e Carolina em 
mais uma história envolvente, mas por 
nos presentear com um enredo que abrirá 
espaço para muitos debates e reflexões. 

Apesar de ser um astro do rock, Gabriel 
Moura vive recluso em seu quarto, 
quando não está em turnê, lutando contra 
compulsões e crises de pânico. Sua mãe 
sofre de bipolaridade e foi a responsável 
por ele desenvolver TOC (Transtorno 
Obsessivo Compulsivo).

Sua vida desaba quando, em um pequeno 
intervalo de tempo, um amigo morre e a 
mãe é internada após uma crise. Vigiado 
de perto pelo irmão mais velho, Gabriel 
encontra um fórum on-line sobre depressão, 
onde conhece uma fã com quem começa a 
trocar mensagens sem que ela saiba quem 
ele é. Logo, ele passa a ficar obsessivo com 
a ideia de que precisa ajudá-la a melhorar.

Do outro lado, Carolina sempre foi uma 
garota alegre, até o ex-namorado vazar 
uma foto íntima dela na internet, na época 
em que estava terminando o ensino médio. 
Agora, na faculdade, ela tenta se livrar do 
fantasma do passado, sem muito sucesso.

Afundando em uma depressão provocada 
pelo medo de ser reconhecida, Carol se 
afasta cada vez mais da irmã gêmea e 
de seus pais, e só encontra fuga para seus 
temores em um fórum na internet. Lá, 
Carolina compartilha seus pensamentos e 
tristezas com uma fã de Gabriel Moura, 
sem desconfiar que, na verdade, conversa 
com seu ídolo.
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Organização | Cristina Villaça e José Prado

Estudos | Antonella Catinari, Cintia Barreto, Cristina Villaça, José Prado, Leo 
Cunha, Luiz Raul Machado, Ricardo Benevides

Escritos | Fernando Vianna, Flávia Savary, Hellenice Ferreira, Marco Aurêh, Rosa 
Amanda Strausz, Stella Maris Rezende, Zé Zuca

Orelha | Marta Lagarta

Temas | Biografia – Teoria literária 

ISBN: 978-85-69470-27-4

224 páginas | 15,2 x 23 cm

      Catálogo FNLIJ da Feira de Bolonha – 2018

      Altamente Recomendável FNLIJ - 2018

Uma celebração a Sylvia Orthof. Admiradores da querida escritora estão re-

unidos neste ramalhete de histórias. São sete artigos e sete depoimentos, nos 

quais amigos, editores, estudiosos e apaixonados revelam facetas surpreenden-

tes da Fada Orthof. Cada estudo, cada escrito relatam, de modo peculiar, suas 

vertentes literárias e seu modo de pensar. Superlativa na vida e na arte, Sylvia 

afirmava: “Dizem, sei lá... dizem que sou escritora. Eu acho que sou inventadeira 

de fantasiosas doidices.

Será a mesma coisa?”

ISBN 978-85-69470-27-4
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estudos

Fernando Vianna
Flávia Savary
Hellenice Ferreira
Marco Aurêh
Rosa Amanda Strausz
Stella Maris Rezende
Zé Zuca

Antonella Catinari 
Cintia Barreto
Cristina Villaça 
José Prado 
Leo Cunha
Luiz Raul Machado 
Ricardo Benevides

escritos

Uma celebração a Sylvia Orthof. Admiradores 
da querida escritora estão reunidos neste 
ramalhete de histórias. São sete artigos e sete 
depoimentos, nos quais amigos, editores, 
estudiosos e apaixonados revelam facetas 
surpreendentes da Fada Orthof. Cada estudo, 
cada escrito relatam, de modo peculiar, suas 
vertentes literárias e seu modo de pensar. 
Superlativa na vida e na arte, Sylvia a¡ rmava: 

“Dizem, sei lá... dizem que sou escritora. Eu acho 
que sou inventadeira de fantasiosas doidices. 
Será a mesma coisa?”

Comicidade, velocidade, disparate, 
destrambelho, absurdidade... são 
partes essenciais da poção mágica 
da fada Sylvia. Ela e sua literatura 
única: sabedoria pura. Mistura de 
âncoras brilhando no céu com 
cachoeira de chapéus de onde 
saltam bisnagas amanteigadas do 
dia a dia. Realidade e fantasia. 
Sylvia e sua literatura que forti¡ ca 
e jorra e multiplica ¡ lhotes. 
Evoé, thof-thof! Ave, maestria! 
marta lagarta

organização

Cristina Villaça 
e José Prado

SylviaOrthof_RamalhetedeHistorias_CapaFINAL_15.2x22.6.indd   1 8/22/17   7:18 PM

PREMIADO
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O ARROZ MALUCO

Texto | Gisela de Castro 
 
Ilustrações | Anna Bella Geiger

Temas | Alfabetização - Poesia

Áreas de conhecimento | Língua Portuguesa - Inglês

ISBN: 978-85-69470-30-4

28 páginas | 29 x 15 cm | 4 cores 

Texto | Lara Rabello Bavier
 
Ilustrações | Liv Santos

Temas | Fantasia - Aceitação de diferenças - Amizade 

Áreas de conhecimento | Língua portuguesa - Ciências - Inglês

ISBN: 978-85-69470-18-2

28 páginas | 29,5 x 21 cm | 4 cores

“A asa da borboleta e outras 
sutilezas” é o primeiro livro de poe-
sias de Gisela de Castro, com tex-
tos bilíngues (Português-Inglês) 
para crianças espertas e adultos 
bem-humorados.

A autora, que desenvolveu 
o projeto para incentivar o hábito 
da leitura e apresentar o alfabeto 
aos leitores em formação, resol-
veu convidar para ilustrar o livro uma artista que admira muito, Anna Bella Geiger 
- figura marcante na arte contemporânea brasileira - que agora, especialmente para 
este projeto, resgata uma fase de sua vida, que remonta aos anos 60, quando fazia 
ilustrações para jornais e livros.

O maravilhoso senso de humor da artista estampa as páginas desta obra, espe-
cialmente, dedicada às crianças em fase de letramento.

Ele já nasceu assim: diferen-
te, meio maluco. Mas o que pode 
parecer maluquice é, na verdade, 
o olhar puro da Lara Rabello, uma 
autora mirim que nos mostra, em 
um texto cheio de criatividade e 
autenticidade, que o diferente é 
apenas um ponto de vista. Vamos 
brincar com as diferenças?

INGLÊS

INGLÊSLivros Bilíngues
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“A asa da borboleta e outras 
sutilezas” é o primeiro livro de 
poesias de Gisela de Castro, 
com textos bilíngues (Português-
Inglês) para crianças espertas 
e adultos bem-humorados.

A autora, que desenvolveu o 
projeto para incentivar o hábito 
da leitura e apresentar o alfabeto 
aos leitores em formação, resolveu 
convidar para ilustrar o livro uma 
artista que admira muito, 

Anna Bella Geiger – figura 
marcante na arte contemporânea 
brasileira – que agora, 
especialmente para este projeto, 
resgata uma fase de sua vida, 
que remonta aos anos 60, 
quando fazia ilustrações para 
jornais e livros. 

O maravilhoso senso de humor da 
artista estampa as páginas desta 
obra, especialmente dedicada às 
crianças em fase de letramento.

PATROCÍNIOREALIZAÇÃO APOIO

A ASA DA
BORBOLETA
e outras sutilezas

THE ARMS OF A BUTTERFLY
and other nuances

IDEIA E TEXTOS  Gisela de Castro
ILUSTRAÇÕES  Anna Bella Geiger

BILÍNGUE

BILINGUAL

capa_asa_2.indd   1 8/26/17   9:58 PM
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Coleção Bambolendo

FLAUTINHA DE CONDÃO

COMO PODE UM PINGUIM NO POLO NORTE?

Texto | Marcio Mac Cord
 
Ilustrações | André Flauzino

Temas | Fantasia - Relação com a música  
- Poesia

Áreas de conhecimento | Língua Portu-
guesa - Música

ISBN: 978-85-69470-02-1

16 páginas | 20 x 20 cm | 4 cores

Texto |  Alexandre de Castro Gomes
 
Ilustrações | Cris Alhadeff

Temas | Ecologia – Amizade

Áreas de conhecimento | Língua Portuguesa – Ciências – Geografia

ISBN: 978-85-69470-09-0

36 páginas | 20 x 20 cm | 4 cores

Um menino, com sua flauta amada, 
aprecia um coreto de flautistas, desejan-
do um dia aprender a tocar. Eis que seu 
sonho pode se realizar pelas mãos de 
uma fada, que lhe mostra como conseguir 
dar os primeiros passos na música. Quer 
aprender? Entre rimas e notas musicais, a 
flautinha também nos ensina a tocar.

Nina, uma filhote de pinguim imperial, 
moradora do Polo Sul, só queria um canti-
nho para se proteger do vento e saborear 
seu peixe, mas escorregou e caiu, caiu, caiu 
num buraco que parecia não ter fim. Após 
viajar quase um dia, foi parar do outro lado 
do planeta: exatamente no Polo Norte! E lá 
não existem pinguins, mas tem o Hugo, o 
urso polar mais feroz da região. Porém, para 
sorte de Nina, ela também encontrou uma 
nova amiga: Frida, uma filhote de foca ártica. 

Mas vocês acham que as amigas terão 
tempo de passear e conhecer os diferentes animais da região? É melhor elas 
olharem para trás, pois o Hugo está chegando...

Nessa divertida história, Alexandre de Castro Gomes e Cris Alhadeff nos le-
varão num passeio pelo Polo Norte, de forma a conhecer os habitantes de uma 
região bem diferente.

A Coleção Bambolendo oferece aos professores livros paradidá-

ticos que trazem histórias lúdicas com temas específicos, para com-

plemento de tópicos lecionados em sala de aula. 
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A AZINHEIRA DE FÁTIMA

NO FUNDO DO RIO: APARECIDA

Ana Cristina Melo
Ilustrações: André Flauzino

AZINHEIRA_CAPA1-4.indd   1 04/04/17   21:27

29

O sol girava rapidamente em volta de si, emitia raios de várias 
cores que chegavam até o chão e dançava no céu. Ele dançava e 
pulava. Depois parava e repetia os movimentos. Em seguida, desco-
lava do céu e descia sobre a multidão, como se fosse cair sobre ela, 
mas voltava a subir e descer de novo. 

Depois de alguns minutos, tudo voltou ao normal. Foi então que as 
pessoas perceberam que suas roupas estavam completamente secas.

Os jornais chamaram isso de “milagre do sol”, e naquele instan-
te muitas pessoas passaram a acreditar nos pastores. E também a 
acreditar em Deus. 

AZINHEIRA_MIOLO.indd   29 03/04/17   20:15

Texto | Ana Cristina Melo
 
Ilustrações | André Flauzino

Temas | Religião - História

Áreas de conhecimento | 
Língua portuguesa - História - Geografia 

ISBN: 978-85-69470-17-5

32 páginas | 20 x 20 cm | 4 cores

Texto | Silvia Flauzino
 
Ilustrações | André Flauzino

Temas | Religião - História

Áreas de conhecimento | Língua Portuguesa - História

ISBN: 978-85-69470-33-5

20 páginas | 20 x 20 cm | 4 cores 

Em maio de 1917, uma história de fé 
e esperança começava a ser desenha-
da na cidade de Fátima, no interior de 
Portugal. Em 2017, uma pequena azi-
nheira nos narra como viu o sol dançar e 
como as aparições de uma linda Senho-
ra modificaram a vida de três pequenos 
pastores, de um país e do mundo.

Era outubro de 1717. Uma pequena 
vila se preparava para uma grande festa. 
Coube aos pescadores obter os peixes 
frescos. Mas as redes voltavam vazias 
do fundo do mar. O rio, então, diante da 
prece daqueles homens, ofertou algo es-
pecial. 

Do fundo, veio a cabeça de uma san-
ta. Depois, o corpo. E, então, o milagre 
que marcou a vida de todos! 

Trezentos anos depois, eis que a his-
tória de Aparecida ganha vida pelas mãos 
de Silvia e André Flauzino. 

Embarquem nesta linda história de fé!

 Coleção Conhecer História

A Coleção Conhecer História oferece aos professores a possibili-

dade de recontar fatos históricos com uma narrativa lúdica e atraente 

para os alunos.

Era outubro de 1717. Uma pequena vila se 
preparava para uma grande festa. Coube aos 
pescadores obter os peixes frescos. Mas as 
redes voltavam vazias do fundo do mar.
O rio, então, diante da prece daqueles homens, 
ofertou algo especial. 

Do fundo, veio a cabeça de uma santa. 
Depois, o corpo. E, então, o milagre que 
marcou a vida de todos! 

Trezentos anos depois, eis que a história de 
Aparecida ganha vida pelas mãos de Silvia e 
André Flauzino. 

Embarquem nesta linda história de fé!

Silvia Flauzino
André Flauzino

Ilustrações

Coleção:
Conhecer História
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