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ATAQUE ALIENÍGENA EM CORES!

Não há um aluno, professor ou funcionário da escola 
Jerome Horwitz que não tenha caído em uma das peças  
de Jorge e Haroldo. Desta vez, as vítimas foram as tias da 
cantina, que, de tão bravas, resolvem pedir demissão. Para 
substituí-las, o sr. Krupp acaba contratando três alienígenas 
que têm tudo para ser ótimos funcionários — a não ser pelo 
fato de que pretendem dominar a Terra!

Tudo parece perdido, até o Capitão Cueca entrar em  
ação! Mas será que o poder do cuecão é forte o bastante  
para combater seres malignos de outro planeta e salvar  

              a humanidade mais uma vez?

Capitão CueCa  
e a invasão das 
inCrivelmente malvadas 
tias da Cantina de 
outro planeta e o 
ataque subsequente 
dos igualmente 
perversos zumbis nerds 

Autor e ilustrador: Dav Pilkey

Tradução: Galiana Lindoso

No de páginas: 160

Formato: 13,5 x 20,5 cm

Peso: 0,290 kg

Lombada: 1,3 cm

Tiragem: 7000 ex.

Preço: R$ 34,90

Lançamento: 21.08

Acabamento: brochura 

ISBN: 978-85-7406-797-1

Idade: 7 a 12 anos 

Palavras-chave: literatura 
infantojuvenil, quadrinhos, 
aventura, meninos, escola, 
clássicos, cueca, capitão,  
humor, desenho, gibis,  
ataque, estripulia, travessura, 
brincadeira, humor, zumbis, 
nerd, ets, extraterrestre,  
cantina, invasão

Código BISAC: JUV008040  
Ficção juvenil/ Quadrinhos  
& novelas gráficas/ Ação & 
aventura

JUV008110 Ficção juvenil/ 
Quadrinhos & novelas gráficas/ 
Humor

ISBN 978-85-7406-797-1

Não há um aluno, professor ou funcionário da escola 

Jerome Horwitz que não tenha caído em uma das peças 

de Jorge e Haroldo. Desta vez, as vítimas foram as tias 

da cantina, que, de tão bravas, resolvem pedir demissão. 

Para substituí-las, o sr. Krupp acaba contratando três 

alienígenas que têm tudo para ser ótimos funcionários — 

não fosse pelo fato de que pretendem dominar a Terra!

Tudo parece perdido, até o Capitão Cueca entrar em 

ação! Mas será que o poder do cuecão é forte o bastante 

para combater seres malignos de outro planeta e salvar 

a humanidade mais uma vez? 

Nesta edição colorida, você vai encontrar: 

 “Vire o game”: páginas animadas pelo 
 próprio leitor.

 Uma HQ inédita inventada por Jorge 
 e Haroldo.

  Uma seção de curiosidades sobre esta 
história, os personagens e seu criador.

cap cueca vol3_capa_4P 1Y.indd   1 7/20/17   13:16



Conheça uma  aventura inédita  do homem-cão,  outro personagem  de dav pilkey queganhará sua própria  edição pela Companhia das Letrinhas!

Nesta edição colorida você vai encontrar:

  “vire o game”: uma seção de páginas animadas 
pelo próprio leitor;

 uma HQ inédita inventada por Jorge e Haroldo;

  uma seção de curiosidades sobre esta história,  
os personagens e seu criador.

DAV PILKEY nasceu em 1966, na cidade de Cleveland, nos Estados Unidos. Enquanto a maioria 
das crianças preferia brincar na rua e jogar beisebol ou futebol, Pilkey costumava ficar dentro de 
casa, desenhando animais, monstros e super-heróis. Aos dezenove anos, participou de um con-
curso literário em que os vencedores teriam uma obra publicada. Ele ganhou o prêmio e iniciou 
sua carreira de escritor com World War Won (Landmark Editions, 1987). Não parou mais de es-
crever e ilustrar, e hoje vive em uma pequena ilha em Washington, com sua esposa e seus animais 
de estimação. O site do autor é: www.pilkey.com

outros livros  
da série:
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QUATRO MENINAS. QUATRO TÊNIS  
VERMELHOS. UMA AMIZADE  
INDESTRUTÍVEL

Lúcia, Marta, Frida e Bia são melhores amigas. Elas  
sabem tudo umas das outras, conversam o tempo todo  
e se ajudam no que for preciso. É por isso que, quando  
Marta se muda com a família para outro país, as quatro 
resolvem fundar um clube para garantir que a amizade  
entre elas jamais termine — o Clube do Tênis Vermelho.

Pouco depois da partida da amiga, Lúcia, Frida e Bia 
descobrem que uma revista está promovendo um concurso 
cujo prêmio é uma viagem para Berlim, justamente a cidade 
onde Marta foi morar! Não seria incrível visitá-la? Para isso, 
elas terão de produzir um vídeo em que estejam dançando 
uma música de Justin Bieber e manter a união do Clube —  
o que pode ser mais difícil do que parece…

o Clube do tênis 
vermelho (vol. 1)

Autora: Ana Punset

Ilustração: Paula González

Tradução: Julia de Souza

No de páginas: 248

Formato: 15 x 20,5 cm

Peso: 0,359 kg

Lombada: 1,6 cm

Tiragem: 6000 ex.

Preço: R$ 44,90

Lançamento: 21.08

Acabamento: brochura 

ISBN: 978-85-7406-777-3

Idade: 9 a 12 anos 

Palavras-chave: literatura 
infantojuvenil, amizade, 
clube, amigas, rivais, 
distância, internet, música, 
Justin Bieber, tênis, diversão, 
escola, concurso, sonho, 
Berlim, show, amor

Código BISAC: JUV014000   
Ficção juvenil/ Meninas & 
mulheres

JUV039060   Ficção juvenil/ 
Temas sociais / Amizade

ANA PUNSET é uma escritora e jornalista espanhola. Possui mestrado em escrita para televisão e 
cinema pela Universidade Autônoma de Barcelona e trabalhou como colaboradora para diversos 
jornais e revistas. Sua obra mais conhecida é a série O Clube do Tênis Vermelho.

PAULA GONZÁLEZ é ilustradora de livros infantojuvenis nascida em Buenos Aires, Argentina. Paula 
ilustrou todos os livros da série O Clube do Tênis Vermelho.

Primeiro título  da série que já vendeu mais de  200 mil  exemplares na Espanha!

Acompanha  

um cadarço 

que serve como 

marcador de  

livro, enfeite  

e muito  

mais! 
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Férias Com sorvete 
Autor e ilustrador: Peter Sís

Tradutor: Érico Assis

No de páginas: 40

Formato: 20,5 x 25,5 cm

Peso: 0,118 kg

Lombada: 0,4 cm

Tiragem: 3000 ex.

Preço: R$ 34,90 

Lançamento: 14.08

Acabamento: brochura

ISBN: 978-85-7406-786-5

Idade: 4 a 7 anos

Palavras-chave: literatura 
infantojuvenil, sorvete, 
história, clássico, férias,  
avô, neto, guloseimas

Código BISAC: JUV050000   
Ficção juvenil/ Culinária & 
comida

JUV013000   Ficção juvenil/ 
Família/ Geral

QUAL É O SEU SABOR FAVORITO?

As férias de verão finalmente chegaram. E, para Joe, 
isso significa ter muitos dias livres para brincar, ler e… 
tomar sorvete! Para que seu avô não perca nenhum 
detalhe desses dias especiais, o menino escreve uma 
carta para ele contando tudo o que aprendeu sobre  

sua sobremesa favorita. Dos sabores  
de que mais gosta até a história  
de como o sorvete chegou nas 
Américas e se tornou tão popular, 
Joe conta tudo o que sabe  

e, desse jeito, faz do  
sorvete algo ainda  
mais gostoso.

PETER SÍS escreve e ilustra livros para o público infantil, como A conferência dos pássaros, O muro e 
O piloto e o pequeno príncipe, todos publicados pela Companhia das Letrinhas. Ele foi agraciado 
com o prêmio Hans Christian Andersen de Ilustração em 2012 e também recebeu uma Bolsa da 
Fundação MacArthur. Peter mora próximo à cidade de Nova York desde 1984. 

outros livros de  
peter sís, venCedor  
do prêmio hans 
Christian andersen:

PETER SÍS nasceu em Brno, na 

Tche   coslováquia, em 1949, e cres-

ceu em Praga. Ele desenha desde 

suas memórias mais antigas. Junto 

com a irmã, foi Pioneiro durante a 

Guerra Fria. Depois, absolutamen-

te apaixonado pelo rock ‘n’ roll, 

ele foi apresentador e DJ, e teve seu 

pró prio programa de rádio.
Estudou pintura e cinema na 

Aca  demia de Artes Aplicadas de 

Praga e no Royal College of Art de 

Londres antes de se mudar para os 

Estados Unidos, em 1984, quando 

deixou a Cortina de Ferro para trás.
É autor de mais de vinte livros, 

venceu sete vezes o prêmio de li-

vro ilustrado do ano do New York Ti-

mes Book Review e, em 2012, o Hans 

Chris tian Andersen de ilustração, 

o Nobel da literatura infantil. De le, 

a Companhia das Letrinhas já pu-

bli cou O muro: crescendo atrás da Cor-

tina de Ferro e A conferência dos pássa-

ros. Hoje, ele mora no vale do Hud   son, 

no estado de Nova York, com a espo-

sa e os filhos.

ANTOINE DE SAINT-EXU-
PÉRY, autor de uma das obras mais 

lidas do mundo, foi piloto de pro-

fissão. Ele nasceu na França, em 

1900, justamente na época em que 

foram inventados os aviões. Antoi-

ne foi uma das primeiras pessoas 

no mundo a entregar correspon-

dências por via aérea e, com os co-

legas, ajudou a criar novas rotas 

pa ra lugares distantes. An toine so-

brevoou montanhas e desertos, 

enfrentou ventos e tempestades, e 

sofreu vários acidentes. Enquanto 

estava no alto, refletia sobre a vida 

na terra e nos céus, o que o inspi-

rou a escrever sobre suas experi-

ências. Nesta notável biografia, 

Peter Sís, artista vencedor do prê-

mio Hans Christian Andersen, ce-

  lebra a vida do autor de O Pequeno 

Príncipe com toda a emoção que ela 

merece.

ISBN 978-85-7406-659-2

Muito tempo atrás, na virada do século passado, um garo-

tinho nasceu na França para uma vida de aventura.

O menino cresceria e tornaria-se piloto. Ele escreveria so-

bre voos ousados e também sobre os lugares que você pode 

descobrir se voar para bem longe e por bastante tempo. O que 

ele encontrou em terra? O que ele encontrou no céu?

O PILOTO E O PEQUENO PRINCIPE-C-3P-3K.indd   1

2/18/15   5:29 PM
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direitos do pequeno 
leitor

Autora: Patricia Auerbach

Ilustrador: Odilon Moraes

No de páginas: 48 

Formato: 20,7 x 20,5 cm

Peso: 0,174 kg  

Lombada: 0,4 cm

Tiragem: 4000 ex.

Preço: R$ 37,90 

Lançamento: 28.07 

Acabamento: brochura

Idade: 0 a 6 anos

ISBN: 978-85-7406-721-6

Palavras-chave: literatura 
infantojuvenil, leitura, 
direito, acesso, educação, 
formação, leitor, histórias

Código BISAC: JNF053100   
Não ficção juvenil/ Temas 
sociais/ Novas experiências

JNF045000   Não ficção juvenil/ 
Leitores/ Iniciante

EM DEFESA DE NOSSOS DIREITOS

Quando se trata de livros e leitura, os adultos têm seus 
direitos muito bem garantidos — eles podem ler o que 
quiserem, quando quiserem. Mas e os pequenos leitores? 
Aqueles que estão começando a se aventurar nas páginas  
dos livros: a que eles têm direito? Ser o personagem principal 
de uma história, brincar com os heróis mais queridos, reler 
um conto quantas vezes quiser ou até abandonar uma leitura 
no meio. Este livro nasceu para garantir que esses e outros 
direitos sejam conhecidos por todas as crianças, facilitando 
que eles sejam cumpridos.

“Patricia e Odilon têm uma chave especial que serve para todos  
os tamanhos e abre todas as portas. Você conhece Narizinho? Alice? 
Chapeuzinho? Entre logo no livro. A turma inteira está nessa festa.”

 Angela-Lago
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ISBN 978-85-7406-721-6

eis um lindo livro ilustrado. as palavras e os desenhos brincam 
entre s i e a poes ia acontece. mais que uma declaração de direitos, 
temos um manifesto, uma comemoração. um viva à liberdade que 
existe no mundo dos pequenos grandes leitores. patricia e odilon 
têm uma chave especial que serve para todos os tamanhos e abre 
todas as portas. você conhece narizinho? alice? chapeuzinho? 
entre logo no livro. a turma inteira está nessa festa.

angela-lago

DIREITOS DO PEQUENO LEITOR_CAPA_CTP.indd   1 7/28/17   5:00 PM



PATRICIA AUERBACH nasceu em São Paulo, em 1978. Formou-se em arquitetura e trabalhou como 
diretora de arte, artista plástica e professora de história da arte. Desde pequena sempre adorou de-
senhar, escrever e inventar histórias. Hoje é autora e ilustradora de livros infantis, professora e mãe. 
Pela Companhia das Letrinhas já lançou Pequena grande Tina (2013) e Histórias de antigamente (2015).

ODILON MORAES nasceu em 1966, em São Paulo. Com poucos meses de idade, mudou-se com a fa-
mília para o interior do estado. Lá viveu até entrar na faculdade, quando voltou à capital. Cursou ar-
quitetura, mas sua paixão por livros e desenhos (bem como uma boa dose de acasos) o levou a tra-
balhar com ilustração de livros e recebeu prêmios como o Jabuti e o Adolfo Aizen, prêmio da União 
Brasileira de Escritores. Em 2002, a Companhia das Letrinhas publicou A princesinha medrosa, o pri-
meiro livro que Odilon, além de ilustrar, escreveu.

outros livros de 
patriCia auerbaCh:
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UMA POESIA ANIMAL

O Brasil é o berço da maior biodiversidade do 
planeta. Mas, ao mesmo tempo em que, todos  
os dias, uma enorme variedade de animais se 
reproduz em nossas florestas e rios, quase na 
mesma proporção perdemos espécies que são 
importantes para a harmonia do ecossistema. 
Neste primeiro volume da Coleção Brasileirinhos, 
Lalau e Laurabeatriz trazem versos e ilustrações 
dedicados a algumas das espécies da nossa fauna 
que estão em risco de extinção. Aqui você vai 
conhecer o jacaré-de-papo-amarelo, a queixada,  
o muriqui-do-norte e muitos outros animais.

LALAU é poeta e publicitá-
rio. LAURABEATRIZ é ilus-
tradora e artista plástica. 
De forma lírica, lúdica e 
colorida, eles demonstram 
seu amor e respeito à na-
tureza do Brasil.

brasileirinhos

Autores e ilustradores:  
Lalau e Laurabeatriz

capa dura

No de páginas: 40 

Formato: 20,3 x 20,6 cm 

Peso:  0,298 kg

Lombada: 0,9 cm 

Tiragem: 2500 ex.

Preço: R$ 42,90 

ISBN: 978-85-7406-772-8 

Lançamento: 18.08

brochura

No de páginas: 48

Formato: 20 x 20 cm 

Peso: 0,164 kg 

Lombada: 0,4 cm 

Tiragem: 2500 ex.

Preço: R$37,90

ISBN: 978-85-7406-802-2 

Lançamento: 18.08

Idade: 0 a 6 anos

Palavras-chave: literatura 
infantojuvenil, animais, 
animais em extinção,  
fauna brasileira, poesia, 
diversidade, flora

Código BISAC:

JNF042000   Não ficção juvenil / 
Poesia / Geral 

JNF003300   Não ficção juvenil / 
Animais / Animais da floresta



CACHORRO-DO-MATO-DE-ORELHA-CURTA

Lobo-guará tem orelha comprida,
Capivara, orelha peluda.
A da onça é toda pintada,
A do tatu é cascuda.

De jabuti é embutida,
De macaco, engraçada.
Orelha de paca é bonitinha,
E a desse cachorro é bem curtinha.

Uma nova edição da Coleção Brasileirinhos pela Companhia das Letrinhas

A parceria entre Lalau e Laurabeatriz começou aqui mesmo na Companhia das 
Letrinhas, em 1994, com o lançamento de Bem-te-vi e outras poesias. Nesses anos 
todos, a dupla já publicou dezenas e dezenas de livros para crianças. 
A ideia de trabalhar com animais brasileiros ameaçados de extinção surgiu em 
2000, quando já eram incontáveis as espécies que estavam em situação de risco. 
Por isso, o que era para ser apenas um livro virou uma coleção, que será republi-
cada pela Companhia das Letrinhas com novo projeto gráfico, dois novos bichos 
a mais por livro e versão brochura e capa dura.
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Uma 

edição com  

nova tradução  

e novo projeto  

gráfico, em  

versão  

bilíngue!

horton ChoCa o ovo 
Autor e ilustrador: Dr. Seuss

Tradutora: Bruna Beber

Capista: Claudia Warrak 

No de páginas: 72

Formato: 20 x 27 cm

Peso: 0,261 kg

Lombada: 0,6 cm

Tiragem: 3 000 ex.

Preço: R$ 39,90

Lançamento: 25.08

Acabamento: brochura

ISBN: 978-85-7406-775-9

Idade: 4 a 9 anos

Palavras-chave: literatura 
infantojuvenil, elefante, 
pássaro, gentileza, criação, 
circo, amor 

Código BISAC: JUV057000   
Ficção juvenil/ Histórias em 
versos

JUV002080   Ficção juvenil/ 
Animais/ Elefantes

CORAÇÃO DE ELEFANTE

Horton é o elefante mais gente boa da floresta,  
sempre disposto a ajudar o próximo. É por isso  
que, quando a ave Maroca pede para ele chocar  
o ovo dela por um tempo, Horton aceita de bom  
grado. O que ele não esperava é que Maroca fosse  
tirar férias e deixá-lo em cima de uma árvore, 
chocando o ovo durante todo o inverno! 
Quando um grupo de caçadores vê essa  
cena tão incomum, Horton e o ovo são 
capturados — e esse é o começo de uma  
longa e emocionante aventura…

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 dezoito línguas. Além de es-
crever sempre do seu jeito bem-humorado, Dr. Seuss também fez 
os desenhos da maioria de seus livros. Nos países de língua ingle-
sa, suas histórias são adoradas em escolas, e muitas crianças apren-
deram a ler com seus personagens. 
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Inclui curiosidades  sobre a história e sobre dr. seuss,  o autor mais  popular dos  Estados  Unidos.

outras 4 obras do  
autor serão relançadas  
Com nova tradução:

setembro 2017

Fevereiro 2018

março 2018
abril 2018

Ah,

os pensamentosque vocêpode pensar!
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ISBN 978-85-7406-794-0

Era uma vez um muro

longo, curvo e pedregoso

que separava dois povos

por um costume curioso.

É difícil imaginar

como começou a confusão

sobre os diferentes jeitos

de passar manteiga no pão:

De um lado, os Azuizinhos,

manteiga em cima do pão.

Do outro, os Laranjinhos,

manteiga embaixo, com convicção.

Então declarou-se a guerra

e, com ela, vieram as batalhas,

provocações, derrotas,

armas, uniformes e outras tralhas.

O que será que aconteceu?

É difícil conviver…

Entre tantas discussões,

quem será que vai perder?

e d i ç ão b i l í n g u e

guerra do pao_capa_2P 1C.indd   1

7/31/17   17:02

Horton é um elefante boa praça, 
fiel, amigo e cheio de graça.

Já Maroca, ave marota e preguiçosa,
queria tirar umas férias e viajar mundo afora.

Então, aproveitando-se de seu bom coração,
fez a Horton uma proposta em forma de missão:

— Que tal você chocar o ovo no meu lugar?
Eu prometo que não vou demorar!

O pobre Horton, claro, aceitou.
E Maroca nunca mais voltou! 

Primavera, verão, outono e um inverno perverso,
e Horton lá sentado e sentado esperando o regresso.

Você não vai acreditar quando descobrir
tudo que ele teve que passar para conseguir.

Mas ele deu sua palavra, e palavra é documento!
Um elefante é fiel, é fiel cem por cento!



Cardápios para despertar o desejo de ler,  
por Silvia Oberg — seção Caraminholas

Livros grossos ou finos? Livro brinquedo  
ou livro de imagens? Prosa, poesia? Silvia 
Oberg fala da importância da diversidade  
na hora da escolha das obras.

A boneca de louça de Ana Maria Machado,  
por Ana Maria Machado  — seção Retrato 

A escritora, vencedora do Hans Christian 
Andersen, passeia pelas memórias de uma 
fotografia em preto e branco que revela  
sua primeira infância.

A literatura transborda os muros da escola, por Bárbara 
Passos  — seção Sopa de Letrinhas

A educadora Bárbara Passos fala sobre a prática da  
leitura compartilhada, fundamental para a permanência  
dos hábitos de leitura entre crianças e jovens.
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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.companhiadasletrinhas.com.br
www.blogdaletrinhas.com.br

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

instagram.com/companhiadasletras


