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PUM, PUM, PUM!

João Antonio Francisco Ronaldo 
Luiz da Silva poderia ser um cara 
comum, não fosse pelo fato de que 
ele soltava um pum atrás do outro — 
o que lhe rendeu o apelido de João do 
Pum. Era pum dormindo, pum trabalhando, 
pum escovando os dentes e tomando café 
da manhã. Qualquer um que encontrasse 
o João na rua logo pensava: “Lá vem pum 
pela frente”. Até o dia em que um prédio da 
cidade pegou fogo e, contra a expectativa 
de todos, coube a João e seus puns salvar os 
cidadãos!

João do pum

Autor: Mario Prata

Ilustrador: Caco Galhardo

No de páginas: 40

Formato: 21 x 27 cm

Peso: 0,199 kg

Lombada: 0,5 cm

Tiragem: 4 000 ex.

Preço: R$ 34,90

Lançamento: 06.09

Acabamento: brochura 

ISBN: 978-85-7406-784-1

Idade: 5 a 10 anos 

Palavras-chave: literatura 
infantojuvenil, pum, humor, 
João, trabalho, cidade, herói, 
clássico

Código BISAC: JUV019000   
Ficção juvenil/ Histórias de 
humor

MARIO PRATA é um escritor, dramaturgo, jornalista e cronista brasileiro, natural de Uberaba, Mi-
nas Gerais. Em mais de cinquenta anos de escrita, tem no currículo três mil crônicas e cerca de 
oitenta títulos, entre romances, livros de contos, roteiros e peças teatrais. Na carreira, recebeu 
dezoito prêmios nacionais e estrangeiros, com obras reconhecidas no cinema, literatura, teatro 
e televisão.

CACO GALHARDO é cartunista paulistano, e publica sua tira diária na Folha de S.Paulo há mais de 
vinte anos, além de ser colaborador de revistas como piauí e The Economist. Tem uma dezena de tí-
tulos publicados, entre eles You Have Been Disconnected (Devir, 2004), Bilo (Girafinha, 2008) e Flutu-
ante e outras peças (Sete Luas, 2014). O segundo volume de sua adaptação para quadrinhos de Dom 
Quixote foi finalista do prêmio Jabuti 2014.

Nova edição  de O homem  que soltava pum,  lançado pela  primeira vez  em 1983.

Ilustrações  

de CaCo  

Galhardo
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l de livro 
Autor e ilustrador: Estúdio 

Lógos

No de páginas: 36

Formato: 20,4 x 20,4 cm

Peso: 0,133 kg

Lombada: 0,4 cm

Tiragem: 3 000 ex.

Preço: R$ 44,90 

Lançamento: 06.09

Acabamento: brochura

ISBN: 978-85-7406-785-8

Idade: até 7 anos

Palavras-chave: literatura 
infantojuvenil, abecedário, 
palavras, alfabetização

Código BISAC: JNF013010 Não 
ficção juvenil/ Conceitos/ 
Alfabeto

JNF029040 Não ficção juvenil/ 
Artes e linguagem/ 
Vocabulário & pronúncia

UM ALFABETO DESENHADO

Nas páginas deste livro você pode achar facilmente um 
monstro, um pinguim, um helicóptero e até sushi! Mas  
o verdadeiro desafio é encontrar as letras escondidas nos 
traços de cada uma das figuras, de A a Z. Neste alfabeto, 
cada letra começa uma palavra e cada palavra é 
representada por um desenho cheio de cor, que dá vida às 
nossas letras e transforma a alfabetização em um processo 
muito divertido. 

ESTÚDIO LÓGOS é um estúdio de design criado em 2012, que já ganhou diversos prêmios da área 
e trabalha com revistas, sites, logotipos e exposições. Sediado em São Paulo, é composto por Julio 
Mariutti, Michele Oliveira e Deborah Salles. 
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ENTRE HARPIAS E LADRÕES

Rônia vive em um castelo no meio da f loresta com seu pai, 
o temido bandoleiro Mattis, sua mãe, a poderosa Lovis, e um 
grupo de bandidos que há muitas gerações rouba qualquer 
viajante que se aventure pelas matas.

Diferente de seu pai, porém, Rônia não tem vontade de  
se tornar uma ladra. O que ela mais ama em sua vida é a 
floresta e seus segredos e, desde pequena, passa o tempo  
ao lado de anões cinzentos, elfos, harpias e outros seres 
fantásticos. Um dia, ela conhece Birk, a primeira criança 
com quem tem contato e que, além de tudo, gosta da 
floresta tanto quanto ela. O único — mas enorme 
— problema é que ele é filho de Borka, o grande 
inimigo de seu pai... E talvez nem uma amizade tão 
pura quanto essa seja capaz de vencer tamanha 
rivalidade. 

rônia, a filha do 
bandoleiro

Autora: Astrid Lindgren

Ilustradora: Ilon Wikland

No de páginas: 272

Formato: 15,7 x 21 cm

Peso: 0,421 kg

Lombada: 1,5 cm

Tiragem: 3 000 ex.

Preço: R$ 44,90

Lançamento: 27.09

ISBN: 978-85-7406-790-2
Idade: 7 a 12 anos

Palavras-chave: literatura 
infantojuvenil, Astrid 
Lindgren, floresta, harpia, 
duende, castelo, guerra, 
bandoleiro, bandido, ladrão, 
roubo, filha, amor, aventura

Código BISAC:

JUV001000 Ficção juvenil/ Ação 
& aventura/ Geral

JUV037000 Ficção juvenil/ 
Fantasia & mágica
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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 
para sua filha, que completaria dez anos. No ano seguinte Píppi Meialonga chegava às livrarias suecas 
e logo começaria a percorrer o mundo. Lindgren escreveu mais de oitenta livros que foram traduzi-
dos em mais de setenta línguas. Em 1958 recebeu o Prêmio Hans Christian Andersen, o mais impor-
tante da literatura infantil mundial.

ILON WIKLAND nasceu na Estônia em 1930 e chegou à Suécia, como refugiada, em 1944, passando 
a se dedicar à ilustração de livros infantis. 

outros livros de 
astrid lindGren:

para os menores, 
Conheça:

    LANÇAMENTOS SETEMBRO DE 2017

DESTAQ_SET17_3P 1K.indd   5 8/31/17   11:27 AM



Um clássico da 
literatura infantil 
relançado pela 
Companhia das 

Letrinhas.

também de shel 
silverstein:

uma Girafa e tanto 
Autor e ilustrador: Shel 

Silverstein

Tradução: Ivo Barroso 

No de páginas: 56

Formato: 21,3 x 26,9 cm

Peso: 0,397 kg

Lombada: 0,8 cm

Tiragem: 3 000 ex.

Preço: R$ 39,90

Lançamento: 20.09

Acabamento: capa dura

ISBN: 978-85-7406-795-7

Idade: 3 a 8 anos

Palavras-chave: literatura 
infantojuvenil, girafa, 
acumulação, poesia, versos, 
ganância, Shel Silverstein

Código BISAC: JUV007000 
Ficção juvenil/ Clássicos

JUV002320 Ficção juvenil/ 
Animais/ Girafas

JUV057000 Ficção juvenil/ 
Histórias em versos

UMA GIRAFA NÃO BASTA

O garoto deste livro não está satisfeito com a sua girafa. Ele 
deseja “uma girafa e tanto”. E, a partir daí, passa a acrescentar 
no animal tudo que vê pela frente: um chapéu barato onde 
mora um rato, um sapato com uma sola que fica grudada de 
cola...  Mas será que essa tralha toda vai deixá-lo feliz? Neste 
jogo acumulativo de rimas, Shel Silverstein convida o leitor a 
refletir sobre a sociedade de consumo em que vivemos.

“Este livro carrega consigo a alegria de brincar com as 
palavras num mundo onde tudo pode ser. Com liberdade 
e capricho com a língua, Shel Silverstein criou um livro 
companheiro e nota dez.”

Hélio Ziskind

SHELDON ALLAN SILVERSTEIN nasceu em 1930 na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Em 
1961, estreou com o romance Uncle Shelby’s abz Book, que despertou a curiosidade de um editor 
de livros infantis. Dois anos depois, Silverstein lançaria sua primeira publicação para crianças, 
Leocádio, o leão que mandava bala. Desde então, não parou de escrever. Muitos de seus livros foram 
traduzidos em dezenas de países.
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Como criar uma criança leitora? - Seção Sopa 
de Letrinhas.

Susana Ventura e Stela Maris Fazio Battaglia, 
duas especialistas em literatura e educação, 
dão dicas preciosas de como estimular a paixão 
pela leitura em casa ou na escola.

Meninos não choram? - Seção Sopa de Letrinhas.
Segundo a jornalista e escritora Marilia Lamas, 

meninos logo cedo “aprendem a achar que há algo 
de errado quando se emocionam”.

Quem botou os contos de fadas de ponta-cabeça? - 
Seção Está no Papo.

A dupla José Roberto Torero e Marcus Aurelius 
Pimenta, que acaba de lançar uma versão nova para a 
Bela Adormecida, fala da coleção Fábrica de Fábulas.
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ENQUANTO ISSO, NO

...

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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