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Todos os livros  

do dr. seuss serão 

publicados com  

nova Tradução em  

edição bilíngue pela 

Companhia das  

Letrinhas!

QUEM VAI AJUDAR O LÓRAX?

O Logradouro do Lórax fica nos confins da cidade,  
onde o capim-cimento se espalha por todo lado e nenhum 
pássaro canta, a não ser uns velhos e rabugentos. Mas  
o que é o Lórax? E por que tudo está tão devastado?

Nesta fábula sobre a preservação do meio ambiente,  
os leitores vão conhecer essa criatura peculiar, que é o 
protetor das árvores de Trúfula — com copas coloridas, 
macias e cabeludas! —, e seu grande adversário, o Erumavez, 
que não via nenhum problema em derrubar as árvores para 
fabricar suas Nãocessidades.

o lÓRAX

Autor e ilustrador: Dr. Seuss

Tradutora: Bruna Beber

Projeto gráfico: Claudia Warrak

No de páginas: 80

Formato: 20 x 27 cm

Peso: 0,287 kg

Lombada: 0,6 cm

Tiragem: 5.000 ex.

Preço: R$ 39,90

Lançamento: 05.06

Acabamento: brochura 

ISBN: 978-85-7406-682-0

Idade: 4 a 9 anos 

Palavras-chave: literatura 
infantojuvenil, meio ambiente, 
poesia, clássicos, árvore, 
preservação, ecossistema, 
natureza, mudanças 
climáticas, rima, inglês, 
bilíngue

Código BISAC: JUV057000   
Ficção juvenil/ Histórias em 
versos

    LANÇAMENTOS JUNHO DE 20172



Lórax é um cara diferente:
baixinho, marrom-clarinho,
meio velho e musgosinho,
tem um ar de bem bonzinho.

Mas detrás do bigodão,
ele solta um vozeirão,
grave e até meio mandão,
quando uma árvore cai no chão. 

Seu principal inimigo é o Erumavez,
um tipo ganancioso, cheio de maldade,
conhecido por inventar a Nãocessidade, 
uma coisa-fútil-de-muita-utilidade.

Ele precisa de muitas Trúfulas, 
uma árvore cabeluda que dá Frútulas. 
E vai destruir a f loresta,
se o Lórax não agir depressa!

TÍTULO INÉDITO  NO BRASIL!

Inclui curiosidades 

sobre a história  

do lórax e sobre  

dr. seuss, o autor  

mais popular dos  

Estados Unidos

THEODOR SEUSS GEISEL, ou simplesmente dr. seuss, nasceu em Springfield, Massachusetts (Estados 
Unidos), em 1904, e morreu em 1991. É o autor infantil mais popular de seu país. Mestre nas rimas 
e nos jogos de palavras, ele já vendeu mais de 100 milhões de exemplares e foi traduzido para dezoi-
to línguas. Além de escrever sempre do seu jeito bem-humorado, Dr. Seuss também fez os desenhos 
da maioria de seus livros. Nos países de língua inglesa, suas histórias são adoradas em escolas, e 
grande parte das crianças aprenderam a ler com seus personagens.

ouTras 5 obras do auTor 
serão relançadas esTe ano, 
com nova Tradução:

julho

agosTo

seTembro

ouTubro

Ah,

os pensamentosque vocêpode pensar!



Três desejos para o  
sr. pug

Autor e ilustrador: Sebastian 
Meschenmoser

Tradutora: Julia Bussius

No de páginas: 48 

Formato: 19,2 x 20,5 cm

Peso: 0,162 kg  

Lombada: 0,5 cm

Tiragem: 3.000 ex.

Preço: R$ 29,90 

Lançamento: 05.06 

Acabamento: brochura

Idade: 0 a 5 anos

ISBN: 978-85-7406-774-2

Palavras-chave: literatura 
infantojuvenil, mau humor, 
desejo, fada, pug, porquinha 

Código BISAC: JUV019000   
Ficção juvenil/ Histórias  
de humor

JUV002070  Ficção juvenil/ 
Animais/ Cachorros 

UM DIA DAQUELES

Não é fácil ser o sr. Pug. Ainda mais quando ele acorda 
tarde, não tem café na xícara nem leite na geladeira, e o 
jornal está molhado de chuva.

Para melhorar um dia como esse, só mesmo se uma fada 
surgisse na sua frente... 

E não é que isso aconteceu?! E pelo visto ela conseguiu 
mostrar a ele que ser o sr. Pug nem era tão difícil quanto 
parecia.

SEBASTIAN MESCHENMOSER nasceu na cidade de Frankfurt, 
na Alemanha, em 1980 e estudou belas-artes em Mainz. Atual-
mente, é um dos jovens ilustradores de livros infantis mais 
bem-sucedidos e admirados da Alemanha. Desde o seu primei-
ro livro (Fliegen lernen, 2005), Meschenmoser já foi indicado 
duas vezes para o Prêmio de Literatura Infantojuvenil Alemã 
( Jugendliteraturpreis).
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onda

Autora e ilustradora: Suzy Lee

No de páginas: 40

Formato: 30,8 x 18,3 cm

Peso: 0,400 kg

Lombada: 0,9 cm

Tiragem: 4.000 ex.

Preço: R$ 44,90 

Lançamento: 05.06

Acabamento: capa dura

ISBN: 978-85-7406-773-5

Idade: 2 a 8 anos

Palavras-chave: literatura 
infantojuvenil, onda, mar, 
experiências, aventura, 
natureza, livro ilustrado, 
infância, gaivota, areia, 
brincadeira, diversão, 
curiosidade

Código BISAC: JUV039090   
Ficção juvenil/ Temas sociais/ 
Novas experiências

JUV051000   Ficção juvenil/ 
Imaginação & brincadeiras

QUANDO FICAMOS SEM PALAVRAS

A premiada artista Suzy Lee faz uso de elementos muito 
simples para criar sua história, e não usa absolutamente 
nenhuma palavra para contá-la. Apenas com traços e cores, 
explora a força da natureza, da amizade e das novas 
experiências, a partir do olhar de uma menina curiosa.

SUZY LEE nasceu em Seul, capital da Coreia do Sul. Estudou pintura na Universidade Nacional de 
Seul e fez mestrado em artes do livro no Camberwell College of Arts, em Londres. Ela tem livros 
e trabalhos artísticos publicados e exibidos ao redor do mundo inteiro. Atualmente, Suzy vive em 
Cingapura. Para saber mais, acesse: www.suzyleebooks.com

“Onda, de suzy lee, é 
um grito poderoso de arte, 

silêncioe movimento!”

Roger Mello



É DOBRANDO QUE SE APRENDE

Este é um livro de brincar: dobrando as páginas nas  
linhas indicadas, o leitor vai criar novas formas, de cores  
e tamanhos diferentes. Será que ele consegue montar  
um coração? E uma flor? O importante é mergulhar  
no universo infinito da própria imaginação.

dobras

Autor e ilustrador: Andrés 
Sandoval

No de páginas: 64

Formato: 17,2 x 22,5 cm

Peso: 0,130 kg

Lombada: 0,6 cm

Tiragem: 3.000 ex.

Preço: R$ 54,90

Lançamento: 14.06

Acabamento: brochura

ISBN: 978-85-7406-767-4

Idade: 5 a 10 anos

Palavras-chave: literatura 
infantojuvenil, dobrar, cores, 
tamanhos, formatos, criação, 
livro-objeto, livro-arte

Código BISAC:

JNF013070   Não ficção juvenil/ 
Conceitos/ Tamanhos & 
formatos

do mesmo  
auTor:

dobre as linhas!
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ANDRÉS SANDOVAL nasceu em 1973, é artista gráfico e mora em São Paulo. Formado em arquitetura, de-
senvolve muitos trabalhos com livros e desde 2006 ilustra a seção Esquina da revista piauí. Premiado ilus-
trador, seus desenhos já foram publicados pela Companhia das Letras, Planeta Tangerina, em Portugal, pe-
la revista The New Yorker, entre outras.

dobra por dobra
dobra sobre dobra
dobra após dobra

desdobra
entredobra
sobredobra

redobrada surpresa
redobrado prazer
é o que propõe

a aventura pictórica desta obra,
que abre

aos olhos jovens
a participação e a interatividade

e reabre
o exercício dos sentidos

para precipitar
a fantasia

a imaginação
e
o

imprevisto
em

livro
livre

augusto de campos

Leia o poema 

de Augusto de 

Campos feito 

especialmente 

para o livro!
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píppi a bordo

Autora: Astrid Lindgren 

Ilustradora: Ingrid Nyman

Tradutora: Maria de Macedo

No de páginas: 192 

Formato: 15,7 x 21 cm

Peso: 0,302 kg  

Lombada: 1,2 cm

Tiragem: 3.000 ex.

Preço: R$ 39,90 

Lançamento: 19.06 

Acabamento: brochura

Idade: 5 a 8 anos

ISBN: 978-85-7406-762-9

Palavras-chave: literatura 
infantojuvenil, meninas, 
aventura, amizade, força, 
coragem, clássicos 

Código BISAC: JUV014000 
Ficção juvenil/ Meninas  
& mulheres

JUV007000   Ficção juvenil/ 
Clássicos

UMA AVENTURA NO MAR

Com seu coração de ouro, suas tranças espetadas e as 
sardas que ela não troca por nada deste mundo, Píppi mora 
numa cidade muito, mas muito pequena, acompanhada de 
seu cavalo e do sr. Nilson, um macaquinho. Agora, uma visita 
de seu pai, o ex-pirata Efraim Meialonga, poderá alterar toda 
a sua vida. 

O capitão adora a filha e gostaria de levá-la para a distante 
ilha onde ele se tornou o rei dos canibais. Píppi também o 
adora, mas será que vai acompanhá-lo? Será que vai deixar 
para trás seus amigos Tom e Aninha? A resposta está no  
final do livro. Até lá, serão páginas e páginas de convívio  
com uma menina que é pura alegria.

ASTRID LINDGREN nasceu em 1907, numa fazenda no sul da Suécia, e morreu em 2002, em Estocol-
mo. Criou a primeira história com a personagem Píppi em 1944 — era um presente de aniversário pa-
ra sua filha, que completaria dez anos. No ano seguinte Píppi Meialonga chegava às livrarias suecas e 
logo começaria a correr mundo. Lindgren escreveu mais de oitenta livros que foram traduzidos em 
mais de cem línguas. Em 1958 recebeu o prêmio Hans Christian Andersen, o mais importante da 
literatura infantil mundial.

INGRID NYMAN nasceu em 1916 na cidade de Vejen, na Dinamarca. Depois de abandonar os estudos 
em belas-artes, ela se mudou para Estocolmo, onde passou a se dedicar à ilustração de livros infantis.

ouTros volumes  
da nova edição:

para os menores, 
conheça:
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Biblioteca escolar: berçário de leitores,  
seção Está no Papo

“No Brasil, a maioria da população vê a biblioteca como 
um local de pesquisa e estudos. Isso é o que diz a última 
edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, de 2015. A 
partir dessa percepção majoritária de crianças e adultos, é 
possível gerar uma indagação a respeito do tema: se a 
biblioteca fosse entendida como um ambiente convidativo, 
além de um espaço para pesquisa e estudo, seria possível 
abarcar mais leitores?”

— Por Gabriela Romeu, entrevistando a pesquisadora 
Renata Junqueira de Souza.

A f loresta mágica de Drauzio Varella,  
seção Lançamentos — com vídeo!

No livro Nas águas do rio Negro, a floresta amazônica 
ganha um tom mágico, morada de temidos animais  
e fascinantes criaturas, como a Cobra Grande ou a 
onça-pintada. 

Confira a entrevista com o autor! 

A vez dos livros informativos,  
seção Sopa de Letrinhas

Mell Brites, editora da Companhia das Letrinhas, 
conta diretamente da Feira de Livros Infantis de 
Bolonha, na Itália, o evento mais importante para 
quem escreve, ilustra e edita obras dedicadas aos 
pequenos leitores, uma nova tendência nesse 
mercado: os livros informativos.
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ENQUANTO ISSO, NO

...

Para ler mais textos, entrevistas e resenhas, 
assistir a vídeos ou ouvir podcasts, acesse:

blogdaletrinhas.com.br



editora schwarcz s.a.
Rua Bandeira Paulista, 702, cj. 32
04532-002 — São Paulo — sp — Brasil

facebook.com/companhiadasletras

Telefone: (11) 3707-3500

www.twitter.com/cialetras

www.blogdaletrinhas.com.br

www.companhiadasletrinhas.com.br

*As indicações de idade são apenas sugestões e podem variar conforme cada criança.


