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ALGUÉM TEM QUE CEDER

Às vezes começar uma discussão é quase inevitável: cada 
um teimando que está certo sobre determinado assunto e 
ninguém disposto a dar o braço a torcer. Com o Eunãoacho 
e o Dejeitonenhum é exatamente assim: mesmo sendo 
melhores amigos, os dois vivem brigando por qualquer 
motivo — qual será a próxima brincadeira, se vai chover ou 
não, quem vai emprestar o quê para quem... Será que tem 
um jeito de essa discussão acabar ou os dois, de tão 
cabeça-dura, vão acabar se distanciando?

EU NÃO ACHO 
DE JEITO NENHUM

Autora: Blandina Franco

Ilustrador: José Carlos Lollo

No de páginas: 40

Formato: 20,5 x 25,5 cm

Peso: 0,183 kg

Lombada: 0,4 cm

Tiragem: 3 000 ex.

Preço: R$ 34,90

Lançamento: 24.07

Acabamento: brochura 

ISBN: 978-85-7406-771-1

Idade: 3 a 6 anos 

Palavras-chave: literatura 
infantojuvenil, discussão, 
briga, amizade, opinião, 
discórdia, conflito, 
entendimento, conversa, 
laços

Código BISAC: JUV039060   
Ficção juvenil/ Temas sociais/ 
Amizade

BLANDINA FRANCO nasceu em Barretos, mas se mudou com a família para São Paulo quando ti-
nha um ano de idade. Descobriu que queria escrever livros para crianças quando tinha mais de 
quarenta anos e desde então não parou mais.

JOSÉ CARLOS LOLLO é diretor de arte premiado e já trabalhou nas maiores agências de publicida-
de do país, mas descobriu que o que mais gosta de fazer é ilustrar livros para crianças.

Blandina e Lollo já produziram mais de trinta livros. Eles foram finalistas duas vezes do prêmio 
Jabuti de melhor livro infantil e ganharam uma Menção Honrosa no Bologna Ragazzi Digital 
Award da Feira de Bolonha.

Às vezes começar uma discussão é quase inevitável: cada 
um teimando que está certo sobre determinado assunto e 

EunãoachoEunãoacho
 é exatamente assim: mesmo sendo 

melhores amigos, os dois vivem brigando por qualquer 
motivo — qual será a próxima brincadeira, se vai chover ou 
não, quem vai emprestar o quê para quem... Será que tem 

    LANÇAMENTOS JULHO DE 20172   LANÇAMENTOS JULHO DE 2017

DESTAQ_JUL17_3P 3K.indd   2 7/14/17   9:00 AM



OUTROS LIVROS DE 
BLANDINA E LOLLO:
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AS BELAS ADORMECIDAS 
(E ALGUMAS ACORDADAS) 

Autores: José Roberto Torero 
e Marcus Aurelius Pimenta

Ilustradora: Mariana Massarani

No de páginas: 48

Formato: 20,2 x 27 cm

Peso: 0,224 kg

Lombada: 0,5 cm

Tiragem: 6 000 ex.

Preço: R$ 39,90 

Lançamento: 31.07

Acabamento: brochura

ISBN: 978-85-7406-779-7

Idade: 4 a 8 anos

Palavras-chave: bela 
adormecida, contos de fada, 
clássicos, reinvenção, fim, 
criação, história, enredo

Código BISAC: JUV007000   
Ficção juvenil/ Clássicos

JUV012040   Ficção juvenil/ 
Contos de fada & folclore/ 
Adaptações

QUANTAS BELAS VOCÊ QUISER

A história da Bela Adormecida não é novidade para 
ninguém. Mas você consegue imaginar o que teria 
acontecido se uma fada tivesse dado um jeitinho de 
contornar a maldição da feiticeira? Ou então se, por 
acidente, a roca tivesse espetado o dedão do pé da própria 
bruxa? E se quem tivesse encontrado a princesa não fosse 
um príncipe, mas sim um dragão verde?

Neste livro, quem escolhe os caminhos que a 
história pode tomar é o leitor. São treze opções de 
enredo, cada um com uma princesa diferente. Entre 
a Bela Agradecida, a Refletida, a Aquecida, a Encolhida e 
muitas outras, o leitor vai poder escolher a sua preferida, 
além de se divertir pra valer.

JOSÉ ROBERTO TORERO e MARCUS AURELIUS PIMENTA já escreveram um monte de histórias para 
crianças. Mas não fazem só livros. Torero é o autor do roteiro do curta-metragem Uma história de 
futebol, que até concorreu ao Oscar. E Marcus escreve roteiros para diversos programas de televi-
são, como o Peixonauta, exibido pelo Discovery Kids.

MARIANA MASSARANI é carioca e trabalha como ilustradora freelancer para jornais, revistas e li-
vros. Ilustrou mais de duzentos livros e escreveu outros catorze, todos infantis. Ganhou quatro 
prêmios Jabutis com seus desenhos. Neste trabalho usou lápis 6B e tinta látex PVA.

Novo título da coleção FÁBRICA 
DE FÁBULAS

a Bela Agradecida, a Refletida, a Aquecida, a Encolhida e 
muitas outras, o leitor vai poder escolher a sua preferida, 
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OUTROS TÍTULOS DA 
COLEÇÃO FÁBRICA 
DE FÁBULAS:
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Foi uma festa e tanto, por Gabriela Romeu — seção 
25 anos da Letrinhas

Confira como foi a festança de comemoração dos 
25 anos da Companhia das Letrinhas, com fotos 
e relatos de autores, crianças e outras pessoas 
envolvidas com o selo.

As aventuras de Marco pela noite escura, contação 
de Kiara Terra — seção Dois dedinhos de prosa 

Chegou a noite e Marco não conseguia pegar no 
sono. Tinha muitos medos: do Vento Mau que traz 
resfriados, da Lua derreter e deixar tudo escuro para 
sempre, dos mosquitos gigantes e seus estrondosos 
zumbidos. Sua sorte é que tinha uma mãe carinhosa 
e muito inventiva! Depois de tanto esforço, será que 
o menino finalmente conseguiu dormir?

Para descobrir, acesse a página e ouça a leitura que 
Kiara Terra fez a partir do livro Marco queria dormir, 
da escritora argentina Gabriela Keselman.

No reino do mimimi, por Vinicius Campos — 
seção Caraminholas

Para o autor Vinicius Campos, o livro infantil 
deve trazer reflexões sobre os assuntos da pauta 
social, como questões de gênero e raça: “Texto 
infantil, além de gerar um universo de poesia, 
magia e fantasia, também pode trazer reflexões 
e conceitos que proporcionem um olhar mais 
abrangente sobre os assuntos que estão na 
pauta social”.
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Para ler mais textos, entrevistas e resenhas, assistir a vídeos ou ouvir podcasts, acesse:
blogdaletrinhas.com.br
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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.companhiadasletrinhas.com.br
www.blogdaletrinhas.com.br

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

instagram.com/companhiadasletras
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