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UM HERÓI BOM PRA CACHORRO

Antes do Capitão Cueca, Jorge e Haroldo criaram um novo 
herói que bebe água da privada, rola sobre os bandidos e late 
na cara do perigo!

Quando o oficial Rocha e seu cachorro Greg sofrem um 
acidente, o único jeito de os dois sobreviverem é fundindo a 
cabeça do cão com o corpo do policial — e é assim que nasce 
o Homem-Cão, o melhor policial da cidade! Porém, ele tem 
um grande inimigo: o terrível gato Pepê, e não vai ser nada 
fácil enfrentar esse vilão que até pode parecer fofinho, mas 
tem milhões de ideias maldosas na cabeça.

O HOmem-CãO

Autor e Ilustrador: Dav Pilkey

Tradução: André Czarnobai

No de páginas: 248

Formato: 13,5 x 20,5 cm

Peso: 0,430 kg

Lombada: 1,8 cm

Tiragem: 7 000 ex.

Preço: R$ 39,90

Lançamento: 23.10

Acabamento: brochura 

ISBN: 978-85-7406-807-7

Idade: 7 a 12 anos 

Palavras-chave: literatura 
infantojuvenil, herói, cão, 
humor, brincadeira, 
quadrinho, colorido, risada, 
ação, diversão, Capitão 
Cueca

Código BISAC: JUV008020 
Ficção juvenil/ Quadrinhos  
& novelas gráficas/ Super- 
-heróis

JUV008110 Ficção juvenil/ 
Quadrinhos & novelas 
gráficas / Humor

JUV002070   Ficção juvenil/ 
Animais / Cachorros

Do mesmo 

criador de 

CapitãO CueCa, 

surge uma nova 

espécie de justiça 

na cidade…
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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

também de dav pilkey:

 LANÇAMENTOS OUTUBRO DE 2017   3

DESTAQ_OUT17_3P 2K.indd   3 10/5/17   9:11 AM



as velHas fiandeiras 
Autores: Cassiano Sydow 

Quilici, Kika Antunes, Luciana 
Viacava, Nina Blauth e 
Simone Grande. 

Organização: Gabriela Romeu

Ilustrador: Raul Aguiar

Capista: Yana Parente

No de páginas: 72

Formato: 15,5 x 22,5 cm

Peso: 0,168 kg

Lombada: 0,6 cm

Tiragem: 3 000 ex.

Preço: R$ 39,90 

Lançamento: 23.10

Acabamento: brochura

ISBN: 978-85-7406-793-3

Idade: 7 a 12 anos

Palavras-chave: literatura 
infantojuvenil, teatro, peça, 
velhas, fiação, fiar, contação, 
menina, sonho, herança, 
canto, rainha, reconto

Código BISAC: JUV031060 
Ficção juvenil/ Artes 
performáticas/ Teatro

JUV051000   Ficção juvenil/ 
Imaginação e Brincadeiras

JUV039000   Ficção juvenil/ 
Temas sociais/ Geral

OS FIOS DO DESTINO

Herdeira de uma antiga tradição familiar, a Menina  
desta história parece não ter escolha a não ser passar o 
resto de seus dias fiando, assim como as mulheres que  
a antecederam. Que sina! Essa é justamente a tarefa que  
ela mais odeia... Mas as coisas mudam de figura quando  
ela recebe um convite inesperado de uma Rainha, que 
supostamente está muito disposta a ajudá-la... Será?  
A partir daí, tudo parece só piorar, até que três velhas 
muito peculiares — Deduda, Beiçuda e Pezuda — entram 
em sua vida e lhe dão a chance de mudar o seu destino  
de uma vez por todas.
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As velhas fiandeiras estreou em 2004, no Teatro Alfa, em São Paulo. Terceiro espetáculo do grupo 
As Meninas do Conto, foi dirigido e escrito coletivamente, com a participação do dramaturgo CAS-

SIANO SYDOW QUILICI e das atrizes SIMONE GRANDE, KIKA ANTUNES, LUCIANA VIACAVA e NINA 

BLAUTH, todas integrantes do elenco na estreia.

GABRIELA ROMEU nasceu em São Paulo, mas morou e cresceu nas muitas histórias que desde pe-
quena ouve no teatro, no circo, no cinema e lê nos livros. É jornalista especializada em produção 
cultural para a infância e há dezessete anos escreve sobre e para crianças no jornal Folha de S.Paulo. 
É crítica de teatro infantil, jurada do Prêmio São Paulo de Estímulo ao Teatro Infantil e Jovem e mem-
bro da APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte). Pela Companhia das Letrinhas, é coa utora de 
Tutu-moringa: história que tataravó contou (2013).

COLEÇÃO FORA DE CENA

Peças premiadas saem dos palcos e entram na coleção Fora de Cena, que reúne obras 
de dramaturgos contemporâneos para crianças. Textos complementares tratam da histó-
ria e da linguagem do teatro, dos elementos cênicos, da vida e da obra de autores impor-
tantes, entre outros temas.
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MARILDA CASTANHA nasceu em Belo Horizonte, cidade onde cresceu, sempre desenhando. No final 
dos anos 1980, enquanto cursava a Escola de Belas-Artes na Universidade Federal de Minas Gerais, 
começou a ilustrar livros infantis. Anos depois, resolveu contar histórias, algumas sem texto, e ga-
nhou prêmios, entre eles o Jabuti de ilustração (nos anos de 2000 e 2012). Em 2017 foi premiada na 
categoria Island Purple do Nami Concours (Coreia do Sul).

a quatrO mãOs

Autora e ilustradora: Marilda 
Castanha

No de páginas: 72 

Formato: 20,5 x 20,5 cm

Peso: 0,203 kg  

Lombada: 0,5 cm

Tiragem: 3 000 ex.

Preço: R$ 44,90 

Lançamento: 09.10

Acabamento: brochura

Idade: até 7 anos

ISBN: 978-85-7406-792-6

Palavras-chave: literatura 
infantojuvenil, mãos, pai, 
filha, tempo, percurso, 
carinho, amor, história, 
crescimento

Código BISAC: JUV013060 
Ficção juvenil/ Família/ Pais

MÃOS QUE TRANSFORMAM

Esta é uma história sobre a passagem do tempo, 
representada pelos caminhos que uma menina percorre  
ao lado de seu pai. Seja para carregá-la no colo, brincar  
de balanço ou dar um abraço, ele está sempre por perto, 
lhe estendendo a mão.

Criado pela premiada autora e ilustradora 
Marilda Castanha, A quatro mãos nos fala, com 
delicadeza, sobre as pessoas queridas que nos 
acompanham na vida, e sobre as suas mãos,  
seus gestos e tudo que eles podem representar.
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também de lilli l’arrOnge:

nós agOra sOmOs 
quatrO 

Autora e ilustradora: Lilli 
L’Arronge

Tradução: Julia Bussius 

No de páginas: 40

Formato: 19,3 x 19,3 cm

Peso: 0,131 kg

Lombada: 0,5 cm

Tiragem: 5 000 ex.

Preço: R$ 39,90

Lançamento: 09.10

Acabamento: brochura

ISBN: 978-85-7406-803-9

Idade: até 5 anos

Palavras-chave: literatura 
infantojuvenil, novo filho, 
família, amor, rotina, 
brincadeiras

Código BISAC: JUV013040 
Ficção juvenil/ Família/ Novo 
bebê

JUV013070 Ficção juvenil/ 
Família / Irmãos

JUV013060 Ficção juvenil/ 
Família/ Pais

UM É POUCO, DOIS É BOM, TRÊS É 
DEMAIS - QUATRO É MELHOR!

Tudo muda na vida desta família com a chegada de um 
novo pequenininho. De repente, a casa fica cheia de barulho, 
ninguém tem mais hora para dormir e há confusão por todo 
canto. Com ilustrações delicadas e um texto escrito com 
palavras-chave, este livro mostra para adultos e crianças de 
todas as idades quantas alegrias e quanto amor um novo  
bebê é capaz de trazer. 

LILLI L’ARRONGE nasceu em 1979 e estudou comunicação visual na Universidade Bauhaus, em 
Weimar. Logo depois mudou-se para Münster, para trabalhar como ilustradora. Além de ilustrar, 
ela também escreve livros para crianças e adultos. Quando tem tempo sobrando, Lilli faz filmes 
de animação — às vezes até para a televisão. Pela Companhia das Letrinhas, a autora já publicou 
Eu grande, você pequenininho (2015).

4 mil livros 
vendidos em  

1 ano!
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TAMANHO NÃO É DOCUMENTO

A Porquinha fica muito triste quando um grandalhão pega 
a bola que ela tinha acabado de achar… Com o que ela vai 
brincar agora?! A sorte é que o elefante Geraldo também  
é grande! Mas será que ele tem coragem suficiente para 
recuperar a bola de sua melhor amiga? Com ilustrações 
cheias de humor, este livro vai mostrar que o único tamanho 
que realmente importa é o do nosso coração: o resto não  
faz diferença.

um grandalHãO pegOu 
a minHa bOla!

Autor e ilustrador: Mo Willems

Tradução: Daniela Duarte

No de páginas: 64

Formato: 15,7 x 21,8 cm

Peso: 0,180 kg

Lombada: 0,6 cm

Tiragem: 3 000 ex.

Preço: R$ 34,90

Lançamento: 09.10

ISBN: 978-85-7406-799-5

Idade: até 5 anos

Palavras-chave: literatura 
infantojuvenil, tamanho, 
brincadeira, diversão, 
amizade, proteção, risadas

Código BISAC:

JUV002080 Ficção juvenil/ 
Animais/ Elefantes

JUV002200 Ficção juvenil/ 
Animais/ Porcos

JUV039060 Ficção juvenil/ 
Temas sociais/ Amizade

COleçãO O elefante  
e a pOrquinHa:
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MO WILLEMS escreve livros para crianças, além de roteiros para filmes de animação, programas de 
TV e teatro. Começou sua carreira como roteirista e desenhista de animação para a versão america-
na do programa de TV Vila Sésamo. Já recebeu diversos prêmios e também foi o responsável por de-
senhos de sucesso nos canais Nickelodeon e Cartoon Network.

Presença  

constante na lista  

dos mais vendidos  

do New York Times,

mO Willems 

traduz as singularidades  

do universo infantil de  

um jeito inteligente  

e divertido.

Traduzida  em mais de vinte  países, a coleção 
O elefante  

e a pOrquinHatraz histórias da  dupla mais divertida  da literatura  
infantil!
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Quando a literatura vem do berço, por Ana Lucia 
Bresciane - Seção Sopa de Letrinhas.

A psicóloga Ana Lucia Bresciane conta que o contato 
com a literatura na primeira infância é uma experiência 
que prepara a criança para futuros aprendizados.

Uma obra silenciosa para mentes curiosas, por Gabriela Romeu - Seção Está no Papo.
A autora de Onda, a coreana Suzy Lee, discute em livros sem palavras os limites e as 

fronteiras entre fantasia e realidade.

Pássaros em busca de sabedoria, por Penélope Martins - Seção 
Dois Dedinhos de Prosa 

Para ouvir
Penélope Martins lê um trecho de A conferência dos pássaros, 

história tradicional da cultura Sufi recontada por Peter Sís.
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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/companhiadasletrinhas

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/companhiadasletrinhas

...
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