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UMA LEITURA FENOMENAL

O mundo é um lugar legal. Mas já imaginou se o mar não 
tivesse sal — e a gente pudesse tomá-lo de canudinho —, se 
todo encontro fosse pontual e se a sobremesa nunca chegasse 
no final? Não seria sensacional?

Neste livro, leitores de todas as idades vão conhecer uma 
série de propostas malucas (e rimadas) para um mundo mais 
divertido, e ainda terão a chance de inventar o seu próprio 
planeta e dar a ele um toque especial!

O mundO seria mais 
legal

Autor e Ilustrador: Marcelo 
Tolentino

No de páginas: 40

Formato: 18,3 x 18,6 cm

Peso: 0,242 kg

Lombada: 0,9 cm

Tiragem: 5000 ex.

Preço: R$ 39,90

Lançamento: 10.11

Acabamento: capa dura 

ISBN: 978-85-7406-804-6

Idade: 3 a 8 anos 

Palavras-chave: literatura 
infantojuvenil, ser criança, 
poesia, educação, bem-estar, 
diversão, coffee table

Código BISAC: JNF028000 Não 
ficção juvenil/ Humor/ Geral

JNF042010 Não ficção juvenil/ 
Poesia/ Humor

JNF045000 Não ficção juvenil/ 
Leitores/ Iniciante

MARCELO TOLENTINO nasceu em 1986, em Fortaleza, mas cresceu e mora em São Paulo. É forma-
do em design gráfico pela Escola Panamericana de Artes e em comunicação social pela ESPM. Tra-
balhou como publicitário até 2016, momento em que decidiu se dedicar exclusivamente à ilustra-
ção e às artes plásticas. Desde então desenvolve pesquisa em diversas linguagens artísticas, com 
destaque para o desenho, a fotografia e a escultura.
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TRÊS PRÍNCIPES DESENCANTADOS

Branco, Belo e Cinderelo não aguentavam mais. Já fazia 
muito tempo que viviam felizes para sempre, e o trabalho 
que sobrava para eles no reino era sempre o mais entediante: 
costurar, cozinhar e cuidar do jardim, enquanto suas esposas 
tomavam grandes decisões sobre o futuro de seus impérios.

Mas parece que, de tanto reclamarem, certo dia seus 
resmungos foram ouvidos, e quem apareceu para trazer um 
pouco de aventura à vida dos príncipes foi um enorme e 
assustador dragão. Essa era a única chance que os três teriam 
de viver um pouco de emoção e — mais que isso — ganhar  
o protagonismo com que sempre sonharam.

BrancO, BelO e 
cinderelO

Autores: José Roberto Torero  
e Marcus Aurelius Pimenta

Ilustrador: Orlando

No de páginas: 64

Formato: 21 x 25 cm

Peso: 0,228 kg

Lombada: 0,5 cm

Tiragem: 6 000 ex.

Preço: R$ 42,90

Lançamento: 14.11

Acabamento: brochura 

ISBN: 978-85-7406-737-7

Idade: 3 a 8 anos

Palavras-chave: literatura 
infantojuvenil, contos de 
fada, Cinderela, Branca  
de Neve, Bela Adormecida, 
príncipes, princesas, dragão, 
feminismo, paródia, 
empoderamento, humor

Código BISAC: JUV012040   
Ficção juvenil/ Contos de fada 
& folclore/ Adaptações

JOSÉ ROBERTO TORERO nasceu em Santos, em 1963. Autor de diversos livros, é bacharel em jornalis-
mo e letras pela USP. Seu livro de estreia, O Chalaça, ganhou o prêmio Jabuti na categoria romance.

MARCUS AURELIUS PIMENTA nasceu em São Paulo, em 1962. É jornalista, roteirista e foi professor 
de história da imprensa no Instituto Metodista de Ensino Superior.

Dos autores  
da coleção  

FáBrica de 
FáBulas
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cOisa de meninO 
Autora e ilustradora: Pri Ferrari 

No de páginas: 32

Formato: 20,5 x 20,5 cm

Peso: 0,122 kg

Lombada: 0,5 cm

Tiragem: 5 000 ex.

Preço: R$ 34,90 

Lançamento: 17.11

Acabamento: brochura

ISBN: 978-85-7406-800-8

Idade: 4 a 8 anos

Palavras-chave: literatura 
infantojuvenil, emoções, 
meninos, gênero, educação, 
sexualidade, feminismo, 
machismo, família

Código BISAC: JNF009000 Não 
ficção juvenil/ Meninos & 
homens

JNF053000 Não ficção juvenil/ 
Temas sociais/ Geral

JNF053050 Não ficção juvenil/ 
Temas sociais/ Emoções & 
sentimentos

UM MANIFESTO PELA LIBERDADE

O que é coisa de menino?
Tem menino que deseja ser super-herói, jogador de 

futebol e astronauta. Outros sonham em ser estrelas do 
rock e viajar o mundo cantando para multidões. Mas 
todos eles também podem querer brincar de boneca, 
cozinhar receitas gostosas e fazer aulas de dança.

Muitos meninos crescem ouvindo que não podem agir  
e sentir da mesma forma que meninas — mas por que as 
coisas têm que ser assim? Este livro é para todos aqueles 
que acreditam que o importante é ter liberdade para 
fazer da vida o que se bem entender.

PRI FERRARI nasceu em 1989 e é paulistana. Depois de escrever e ilustrar Coisa de menina, publica-
do em 2016 pela Companhia das Letrinhas, agora é a vez do Coisa de menino, seu segundo livro in-
fantil. Ela acredita que o mundo pode ser um lugar melhor e está pronta para fazer a sua parte.

da mesma autOra de:

4 mil livros 
vendidos em  

1 ano!
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tamBém de  
susanne stra er:

muitO cansadO e Bem 
acOrdadO

Autora e ilustradora: Susanne 
Stra er

Tradutora: Julia Bussius

No de páginas: 28 

Formato: 24,3 x 18,6 cm

Peso: 0,269 kg  

Lombada: 0,9 cm

Tiragem: 5 000 ex.

Preço: R$ 34,90 

Lançamento: 21.11

Acabamento: capa dura

Idade: até 5 anos

ISBN: 978-85-7406-801-5

Palavras-chave: literatura 
infantojuvenil, sono, hora  
de dormir, animais, pum, 
família

Código BISAC: JUV002000 
Ficção juvenil/ Animais/ 
Geral

JUV010000 Ficção juvenil/  
Hora de dormir & sonhos

JUV019000   Ficção juvenil/ 
Histórias engraçadas

UMA BOA NOITE DE (POUCO) SONO!

O porco-espinho, a raposa, o burrico, o pelicano e o jacaré 
estão dormindo… Mas a foca está bem acordada — e ela não 
quer saber de ficar na cama! E agora? O que os outros 
dorminhocos vão fazer?

Um livro, para leitores bem pequenos, que torna a hora  
de dormir um momento mais divertido e gostoso para toda  
a família.

3 mil livros 
vendidos em  

1 ano!

SUSANNE STRA ER nasceu em 1976, na cidade de Erding, Alemanha. Estudou comunicação e de-
sign em Londres e Munique, e tem hoje reconhecimento internacional por seu trabalho — ela já foi 
destaque na Bienal de Ilustrações de Bratislava e tem um livro adaptado para o cinema (Das Mär-
chen von der Prinzessin, 2013). Atualmente, Susanne vive em Munique com o marido e os dois filhos.
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OS FILHOTES MAIS ESPECIAIS DO BRASIL

Milhares e milhares de animais silvestres nascem nos 
quatro cantos do Brasil. Infelizmente, a maioria corre perigo 
de vida, proveniente da caça implacável e predatória, da 
invasão desordenada em seu habitat, do desmatamento, da 
poluição, do tráfico, dos atropelamentos ou de outras ações 
provocadas pelo homem.

Nesta nova edição, além da reunião dos brasileirinhos — 
aqui todos retratados filhotes — que estão nessa triste 
situação, o livro ganha dois novos poemas, uma lista de 
parques nacionais e de organizações preocupadas com  
a conservação da diversidade e uma nova capa.

Vamos salvar nossos brasileirinhos?

BeBês BrasileirinhOs

Autores e ilustradores:  
Lalau e Laurabeatriz

capa dura

No de páginas: 40 

Formato: 20,3 x 20,6 cm 

Peso: 0,240 kg

Lombada: 0,9 cm 

Tiragem: 2500 ex.

Preço: R$ 42,90 

ISBN: 978-85-7406-796-4 
Lançamento: 01.11

brochura

No de páginas: 48

Formato: 20 x 20 cm 

Peso: 0,164 kg 

Lombada: 0,5 cm 

Tiragem: 2500 ex.

Preço: R$37,90

ISBN: 978-85-7406-808-4
Lançamento: 01.11

Idade: 0 a 6 anos 

Palavras-chave: literatura 
infantojuvenil, animais, 
bebês, fauna brasileira, 
poesia, diversidade, 
ecologia, desmatamento, 
extinção, meio ambiente, 
filhotes

Código BISAC:

JNF042000 Não ficção juvenil/ 
Poesia/ Geral

JNF003330 Não ficção juvenil/ 
Animais/ Animais bebês

JNF003300 Não ficção juvenil/ 
Animais/ Animais da floresta

LALAU é poeta e publicitário. LAURABEATRIZ é ilustradora e artista 
plástica. De forma lírica, lúdica e colorida, eles demonstram seu 
amor e respeito à natureza do Brasil.



Uma nova edição da Coleção Brasileirinhos pela  
Companhia das Letrinhas em versão brochura

A parceria entre Lalau e Laurabeatriz começou aqui 
mesmo na Companhia das Letrinhas, em 1994, 
com o lançamento do Bem-te-vi e outras poesias. Nes-
ses anos todos, a dupla já publicou dezenas e deze-
nas de livros para crianças. 
A ideia de trabalhar com animais brasileiros em ex-
tinção surgiu em 2000. Naquela época, eram in-
contáveis as espécies que estavam em situação de 
risco. E o que era para ser apenas um livro virou 
uma coleção. Bebês brasileirinhos é o segundo da sé-
rie, que já conta com o Brasileirinhos, e chega com 
um novo projeto gráfico e novos bichos.

SOLDADINHO-DO-ARARIPE

Conheço um soldadinho
que não gosta de guerra.
Adora festa,
cheiro de terra,
barulhos da floresta.

Não vive no quartel,
mora num ninho
com vista para o céu.

E não anda de jipe.
Bate suas asas
na Chapada do Araripe.

da mesma cOleçãO:
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O RABUGENTO DO NATAL ESTÁ DE VOLTA

O Grinch é uma criatura verde e peluda que destesta o 
Natal com todas as forças. Ele não suporta a felicidade dos 
Quem com seus banquemtes, e resolve acabar com a festa de 
uma vez por todas. Mas talvez o Grinch perceba que o 
verdadeiro signifcado do Natal vai muito além de 
comemorações e presentes.

Essa história reconfortante sobre o espírito do Natal é 
capaz de conquistar até o mais frio e menor dos corações. 
Grinch já é um personagem clássico do Natal, e sua história  
é um presente perfeito para todas as idades.

cOmO O grinch rOuBOu 
O natal 

Autor e ilustrador: Dr. Seuss 

Tradutora: Bruna Beber

Projeto gráfico: 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: 21.11

Acabamento: brochura

ISBN: 978-85-7406-810-7

Idade: 4 a 11 anos

Palavras-chave: literatura 
infantojuvenil, Natal, presente 
de Natal, clássico de Natal, 
banquete, superação, 
compaixão, amor, 
aprendizado, best-seller,  
livro bilíngue

Código BISAC: JUV057000   
Ficção juvenil/ Histórias em 
versos

JUV017010  Ficção juvenil/ 
Feriados & celebrações/ Natal

JUV012080 Ficção juvenil/ 
Lendas, mitos e fábulas/ 
Americano

JNF053000 Não ficção juvenil/ 
Temas sociais/ Geral

JNF053050 Não ficção juvenil/ 
Temas sociais/ Emoções & 
sentimentos

OutrOs livrOs  
dO dr. seuss já 
lançadOs pela 
cOmpanhia das 
letrinhas:

próximOs 
lançamentOs:

aBril/18FevereirO/18 marçO/18

Edição 
bilíngue com 

nova tradução 
e novo projeto 

gráfico!



Theodor Seuss Geisel, ou simplesmente DR. SEUSS, nasceu em Springfield, Massachusetts (Esta-
dos 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 traduzi-
do para dezoito 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 adora-
das em escolas. 

O gatOla da cartOla

Autor e ilustrador: Dr. Seuss 

Tradução: Bruna Beber

Projeto gráfico: Claudia Warrak

No de páginas: 80 

Formato: 20 x 27 cm

Peso: 0,287 kg  

Lombada: 0,6 cm

Tiragem: 3 000 ex.

Preço: R$ 39,90 

Lançamento: 25.09 

Acabamento: brochura

Idade: 4 a 9 anos

ISBN: 978-85-7406-696-7

Palavras-chave: literatura 
infantojuvenil, alfabetização, 
aprendizado, criança, leitura, 
rima, poesia, brincadeira, 
travessuras, humor, 
educação, escolarização, 
best-seller, livro bilíngue

Código BISAC: JUV057000   
Ficção juvenil/ Histórias  
em versos

JUV002050   Ficção juvenil/ 
Animais/ Gatos 

JUV043000   Ficção juvenil/ 
Leitores/ Iniciante

UM GATO BEM LEVADO

Um menino e uma menina estão chateados porque chove 
lá fora e não há nada para fazer em casa. Até que de repente, 
sem mais nem menos, surge na casa deles o Gatola da 
cartola, um bicho esquisito e pra lá de divertido, capaz de 
imaginar as brincadeiras mais inusitadas. Com a ajuda do 
Coisa Um e Coisa Dois, dois amigos muito esquisitos, o 
Gatola vai fazer a maior bagunça na casa das crianças —  
e transformar esse dia chuvoso em uma grande aventura…

Escrito em versos rimados, O Gatola da cartola é um clássico 
da literatura infantil, conhecido em todo mundo e um 
grande best-seller nos Estados Unidos, onde o livro é 
também lido nas escolas e usado como apoio na fase  
de alfabetização das crianças.

Edição 
bilíngue com 

nova tradução 
e novo projeto 

gráfico!
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HISTÓRIAS QUE, DE SANTAS,  
NÃO TÊM NADA

Ele faz parte da nossa família de escritores preferidos —  
e logo fará parte da sua. Porque o genial Luis Fernando 
Verissimo não escreve apenas para adultos. Neste livro, o 
gaúcho se revela um mestre também para jovens e crianças.

 Os contos reunidos falam da infância e do ambiente 
escolar, traçando um panorama carinhoso da escola 
brasileira. Com muito talento e bom humor, Verissimo  
ao mesmo tempo faz rir e emociona, ao contar histórias  
de alunos e professores, pais e filhos, santinhos... e  
pestinhas também.

LUIS FERNANDO VERISSIMO nasceu em 1936, em Porto Alegre. É autor de livros como O melhor das 
comédias da vida privada e Amor Verissimo. Pela Companhia das Letrinhas, lançou As gêmeas de Moscou 
em 2016. Filho do romancista Erico Verissimo, é criador de tipos como Ed Mort e o Analista de Bagé.

LUISA MORITZ KON, estudante de arquitetura da FAU-USP, nasceu em 1993, em São Paulo. Ainda 
não é autora de best-sellers (quem sabe um dia?). Desenha várias vezes por semana e trabalha com 
ilustração e produção gráfica. Este é o primeiro livro infantil em que suas ilustrações são publicadas.

O santinhO

Autor: Luis Fernando Verissimo

Ilustradora: Luisa Moritz Kon

Projeto gráfico: Juliana Vidigal

No de páginas: 104

Formato: 15,5 x 21 cm

Peso: 0,169 kg

Lombada: 0,8 cm

Tiragem: 1 500 ex.

Preço: R$ 39,90

Lançamento: 21.11

Acabamento: brochura

ISBN: 978-85-7406-813-8

Idade: 6 a 10 anos

Palavras-chave: literatura 
infantojuvenil, contos, Luis 
Fernando Verissimo, escola, 
infância, humor, 
escolarização, memória

Código BISAC:

JUV038000 Ficção juvenil/ 
Contos

JUV035000 Ficção juvenil/ 
Escola & educação

JUV039020 Ficção juvenil/ 
Temas sociais/ Adolescência
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Como a infância é reinventada na 
poesia? — seção Sopa de Letrinhas

Em Retratos da infância na poesia 
brasileira, Márcia Cristina Silva 
conta como sete poetas olham  
para essa fase inaugural da vida.

Os estereótipos (des)construídos 
nas histórias, por Mariana 
Desimone e Larissa Gandolfo — 
seção Caraminholas

É preciso questionar “quais são 
as histórias contadas às crianças”, 
“quem são seus protagonistas”  
e “quais são os seus arquétipos” 
para a formação de leitores livres 
de preconceitos.

Um caminho para a fuga — seção Só Um 
Minutinho

Para ouvir crianças contando suas histórias 
favoritas!

A menina Clara fala sobre as aventuras de  
uma garota, um garoto, uma bruxa e um ogro 
em livro escrito e ilustrado por Jean-Claude  
R.Alphen.

ilustraçãO: marcelO tOlentinO

ilustraçãO: marcelO tOlentinO
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ENQUANTO ISSO, NO

...

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

Como a infância é reinventada na poesia?
Como a infância é reinventada na poesia?
Os estereótipos (des)construídos nas histórias, por Mariana Desimone e Larissa Gandolfo — seção CaraminholasÉ preciso questionar “quais são as histórias contadas às crianças?”, “quem são seus protagonistas?” e “quais são os seus arquétipos?” para a formação de leitores livres de preconceitos.
Os estereótipos (des)construídos nas histórias, por Mariana Desimone e Larissa Gandolfo — seção CaraminholasÉ preciso questionar “quais são as histórias contadas às crianças?”, “quem são seus protagonistas?” e “quais são os seus arquétipos?” para a formação de leitores livres de preconceitos.
Um caminho para a fuga — seção Só Um MinutinhoUm caminho para a fuga


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


