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   NOVAS AQUISIÇÕES 

 

LITERATURA INFANTOJUVENIL 

Diário de uma garota nada popular: histórias de uma amizade nem 

um pouco sincera v.14 

Autora: Rachel Renée Russell 

Nikki e seus amigos da banda estão ansiosos pelo verão. Vai ser demais 

sair em turnê abrindo o show da Bad Boyz, famosa no mundo todo! Nikki 

fica um pouco preocupada quando sua iniamiga, MacKenzie Hollister, 

consegue ser contratada como estagiária de mídias sociais da turnê. E tem 

um verdadeiro colapso quando descobre que MacKenzie é sua nova colega 

de quarto! Nikki vai sobreviver à turnê dos seus sonhos, que passa 

rapidamente de incrível a horrível?  

 

 

A escola do bem e do mal 

Autor: Soman Chainani 

No povoado de Gavaldon, a cada quatro anos, dois adolescentes somem 

misteriosamente há mais de dois séculos. Os jovens desaparecidos são 

levados para a Escola do Bem e do Mal, onde estudam para se tornar os 

heróis e os vilões das histórias. Sophie torce para ser uma das escolhidas e 

admitida na Escola do Bem. Com seu vestido cor-de-rosa e sapatos de 

cristal, ela sonha em se tornar uma princesa. Sua melhor amiga, Agatha, 

porém, não se conforma como uma cidade inteira pode acreditar em tanta 

baboseira. Ela é o oposto da amiga, que, mesmo assim, é a única que a 

entende. O destino, no entanto, prega uma peça nas duas, que iniciam uma 

aventura que dará pistas sobre quem elas realmente são. 

 

 

O trem e outras histórias 

Autora: Mônica Guttmann 

 

Uma infância roubada, o medo e a solidão que o “avesso” deste mundo nos 

provoca, os estilhaços da violência que ameaçam arrancar o que temos de 

mais precioso... Nenhuma criança nasce para sofrer. Contudo, a vida traz 

consigo desenhos e cores de outras histórias que se somam à história de 

cada um. As crianças nascem para viver e criar suas histórias com as cores 

mais vivas que sua alma possui. Elas podem nos ajudar a construir novos 

trilhos e a recuperar-nos de nossas feridas. O trem e outras histórias 

apresenta três narrativas que tocam a dimensão do fantástico e buscam, 

com isso, despertar no leitor a reflexão sobre aquilo que deveria ser 

essencial na vida de cada pessoa. 

 



Paisagens poéticas 

Autor: Lauro Daros 

Até quando a beleza da Arte superará a beleza das palavras e dos atos? 

Chegará o tempo em que Arte e Vida se tocarão pela estética. Por meio do 

amor e da criatividade, do equilíbrio entre a racionalidade e a sensibilidade, 

o ser humano se tornará naturalmente artista e devolverá ao mundo a magia 

e o encanto, a beleza e a harmonia, a justiça e a paz. Com o olhar sensível 

de poeta, Lauro Daros traz neste livro sutis reflexões sobre paisagens 

interiores e exteriores. 

  

 

 

LITERATURA BRASILEIRA 

 
Memórias inventadas 

Autor: Manoel de Barros 

Memórias inventadas reúne três livros de Manoel de Barros de poesia em 

prosa. A ideia inicial proposta a Manoel era a de escrever as várias fases 

de sua vida, cada uma em um volume. Em 2003, ele publicou Memórias 

inventadas: a infância. Depois do primeiro livro da série projetada, o poeta 

percebeu, contudo, que a escrita da memória, a memória do poeta, teria que 

ser sempre a escrita de uma infância — imaginária, sim, porém enraizada 

na experiência vivida. As três idades do homem seriam três infâncias. A 

infância é seu manancial permanente de inspiração e trabalho. 

 

Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios 

Autor: Marçal Aquino 

Numa cidade de garimpo do Pará, conflagrada pelas tensões de uma 

corrida do ouro, um fotógrafo vive uma paixão clandestina com uma 

mulher misteriosa e sedutora. Mesmo sabendo dos riscos do jogo, ele 

decide ir até o fim -- e agora está de volta para relatar o que viveu. 

 

 

Nu, de botas 

Autor: Antonio Prata 

Em Nu, de botas, Antonio Prata revisita as passagens mais marcantes de 

sua infância. As memórias são iluminações sobre os primeiros anos de vida 

do autor, narradas com a precisão e o humor a que seus milhares de leitores 

já se habituaram na Folha de S.Paulo, jornal em que Prata escreve 

semanalmente desde 2010. As primeiras lembranças no quintal de casa, os 

amigos da vila, as férias na praia, o divórcio dos pais, o cometa Halley, 

Bozo e os desenhos animados da tevê, a primeira paixão, o sexo descoberto 

nas revistas pornográficas - toda a educação sentimental de um paulistano 

de classe média nascido nos anos 1970 aparece em Nu, de botas. 

 



Contos negreiros 

Autor: Marcelino Freire 

Um dos expoentes da nova geração de escritores brasileiros, Marcelino 

Freire se inspirou em clássicos brasileiros como Cruz e Sousa, Lima 

Barreto e Jorge de Lima para criar os contos deste livro. Apresentando uma 

releitura moderna do preconceito, Contos negreiros esquadrinha, com 

ironia e bom humor, questões como o homossexualidade e o conflito de 

classes. 

 

 

Garimpo das bolhas de sabão 

Autor: Alfredo Lima 

A obra é uma antologia com vinte textos curtos, que não são contos nem 

crônicas, mas, segundo Alfredo, “migalhas”. O autor mineiro transformou 

imagens, suspiros, farelos do cotidiano e flashes colhidos nos últimos anos 

em narrativas, ora crônicas ou poéticas, ora absurdas ou cômicas.“Garimpo 

das bolhas de sabão” é um conjunto de 20 textos breves, que eu gosto de 

chamar de migalhas colhidas no cotidiano: silêncio, violência, revolta, 

desencontros, esperança, tudo transparece nessas narrativas”, comenta o 

autor. O livro estabelece uma relação com a cultura mineira. Nas 

“migalhas”, podemos ver características da sociedade, isto é, o “olhar 

contemplativo, o passo devagar, a alegria tímida e a melancolia” 

LITERATURA ESTRANGEIRA 

Cidade das garotas  

Autora: Elizabet Gilbert 

Em 1940, Vivian Morris tem 19 anos e acabou de ser expulsa da faculdade. 

Seus pais, ricos e influentes, a enviam para Manhattan, onde mora sua tia 

Peg, dona de um teatro chamado Lily Playhouse. No teatro, Vivian passa 

a se relacionar com um grupo de personagens pouco convencionais, mas 

extremamente carismáticos: grandes atrizes, galãs, escritoras e produtores. 

Mas quando Vivian comete um erro profissional que resulta em um 

escândalo, ela passa a ver aquele mundo com outros olhos. No fim, é essa 

jornada que a ajudará a descobrir o que ela realmente deseja — e qual tipo 

de vida ela precisa levar para que isso aconteça.  

 

 

Corte de asas e ruína v.3 

Autora: Sarah J. Maas 

Em “Corte de Asas e Ruína" a guerra se aproxima, um conflito que promete 

devastar Prythian. Em meio à Corte Primaveril, num perigoso jogo de 

intrigas e mentiras, a Grã-Senhora da Corte Noturna esconde seu laço de 

parceria e sua verdadeira lealdade. Tamlin está fazendo acordos com o 

invasor, Jurian recuperou suas forças e as rainhas humanas prometem se 

alinhar aos desejos de Hybern em troca de imortalidade. Enquanto isso 

Feyre e seus amigos precisam aprender em quais Grãos-Senhores confiar, 

e procurar aliados nos mais improváveis lugares.  



O homem sussurro  

Autor: Alex North 

Ainda arrasado após a perda da esposa, Tom Kennedy se muda com o filho 

Jake para o pacato vilarejo de Featherbank, em busca de um recomeço mais 

do que necessário. Mas Featherbank tem um passado tenebroso. Vinte anos 

antes, um pervertido assassino em série sequestrou e matou cinco meninos. 

Até finalmente ser pego. O assassino era conhecido como “O Homem-

Sussurro”. Claro, um crime antigo não deveria incomodar Tom e Jake, que 

pretendem tão somente se estabelecer na nova casa. Só que agora outro 

garoto desapareceu. E, depois, Jake começa a agir de modo estranho. Ele 

diz que ouve um sussurro na janela... 

 

 

 

Marionete 

Autor: Daniel Cole 

Muitos meses se passaram, mas a detetive Emily Baxter ainda lida com as 

cicatrizes do chocante caso Boneco de Pano e com o desaparecimento de 

seu amigo William Fawkes, o Wolf. Apesar da relutância em se envolver 

em outra investigação horrenda, ela é convocada para uma reunião com o 

FBI e a CIA, onde é surpreendida com fotografias macabras de um corpo 

retorcido em uma pose familiar, pendurado na ponte do Brooklyn, com a 

palavra "isca" entalhada no peito. Logo em seguida, uma nova vítima surge 

em condições idênticas. Só que, dessa vez, o corpo do assassino também 

se encontra na cena do crime, com a palavra "marionete" entalhada no 

tórax.  

 

 

 

Mulherzinhas: primeira parte  

Autora: Louisa May Alcott 

Mulherzinhas é considerado um dos livros mais influentes de todos os 

tempos. Ultrapassando a barreira das idades, esse romance é lido com a 

mesma paixão por adultos e jovens. A história das irmãs March se tornou 

um clássico feminista que reflete sobre a tensão entre obrigação social e 

liberdade pessoal e artística para as mulheres. 

 

 

 

 

Os pescadores  

Autor: Chigozie Obioma 

Os irmãos Ikenna, Boja, Obembe e Benjamin vivem com seus pais na 

cidade de Akure, na Nigéria. Quando o Banco Central transfere o pai, 

James Agwu, para Yola, ele decide se mudar sozinho por considerar a 

região perigosa. Os meninos, acostumados à disciplina rígida, 

experimentam uma liberdade até então desconhecida. Desafiando os 

limites, eles vão pescar em um rio considerado amaldiçoado e essa 

travessura mudará completamente os rumos de suas vidas. 

 

 



Prazer mortal v. 31 

Autora: Nora Roberts escrevendo como J. D. Robb 

Um motorista foi morto com o pescoço ferido por uma besta, uma arma 

antiquíssima. A tenente Eve Dallas receia que esteja diante do tipo mais 

perigoso de assassino: aquele que mata por prazer e tem um apreço especial 

por tudo que o dinheiro possa comprar... inclusive a morte. Enquanto o 

tempo da próxima vítima deste singular serial killer se esgota, a 

investigação de Eve a conduz a um seleto círculo de ricos e famosos, 

frequentado, inclusive, por seu próprio marido. E Dallas logo vai descobrir 

que alguém neste grupo privilegiado embarcou em uma viagem sem volta 

rumo à perversão e à loucura. 

 

 

Simplesmente o paraíso - Quarteto Smythe-Smith v.1 

Autora: Julia Quinn 

Honoria Smythe-Smith é parte do famoso quarteto musical Smythe-Smith, 

embora não se engane e saiba que o dito quarteto carece sequer do menor 

sentido musical e tem esperanças postas de que esta seja a última vez que 

se submeta a semelhante humilhação. Marcus Holroyd é o melhor amigo 

do irmão de Honoria. Honoria e Marcus compartilham uma amizade, 

pouco atípica, fruto dos anos que se conhecem e que o torna parte da 

família. Entretanto, um desafortunado acidente faz que ambos repensem 

sua relação e encontrem a maneira de confrontar o que surge entre eles, se 

tiverem coragem suficiente 

 

 

O último desejo – Série The Witcher v.1 

Autor: Andrzej Sapkowski 

Geralt de Rívia é um bruxo. Um feiticeiro cheio de astúcia. Um matador 

impiedoso. Um assassino de sangue-frio treinado, desde a infância, para 

caçar e eliminar monstros. Seu único objetivo: destruir as criaturas do mal 

que assolam o mundo. Um mundo fantástico criado por Sapkowski com 

claras influências da mitologia eslava. Um mundo em que nem todos os 

que parecem monstros são maus nem todos os que parecem anjos são bons. 

 

 

 

 
 
A espada do destino – Série The Witcher v.2 

Autor: Andrzej Sapkowski 

A Espada do Destino é o segundo livro da saga do bruxo Geralt de Rívia e 

terá continuidade com O Sangue dos Elfos. Geralt de Rívia é um bruxo. 

Um feiticeiro cheio de astúcia. Um matador impiedoso. Um assassino de 

sangue-frio, treinado desde a infância para caçar e eliminar monstros. Seu 

único objetivo: destruir as criaturas do mal que assolam o mundo. Um 

mundo fantástico criado por Sapkowski com claras influências da 

mitologia eslava. Um mundo em que nem todos os que parecem monstros 

são maus e nem todos os que parecem anjos são bons. 



A verdade sobre o caso Harry Quebert 

Autor: Joël Dicker 

Aos vinte e oito anos Marcus Goldman viu sua vida se transformar 

radicalmente. Seu primeiro livro tornou-se um best-seller, ele virou uma 

celebridade e assinou um contrato milionário para um novo romance. A 

poucos meses do prazo para a entrega do novo original, Marcus não 

consegue escrever nem uma linha. Na tentativa de superar seu bloqueio 

criativo, Marcus decide passar uns dias com seu mentor, Harry Quebert. É 

então que tudo muda. O corpo de uma jovem de quinze anos - desaparecida 

sem deixar rastros em 1975 - é encontrado enterrado no jardim de Harry, 

junto com o original do romance que o consagrou. Harry admite ter tido 

um caso com a garota e ter escrito o livro para ela, mas alega inocência no 

caso do assassinato. Com o intuito de ajudar Harry, Marcus começa uma 

investigação por contra própria. Uma teia de segredos emerge, mas a 

verdade só virá à tona depois de uma longa e complexa jornada. 

 

 

Ano um 

Autora: Nora Roberts 

Primeiro volume da trilogia distópica “Crônicas da Escolhida”. 

Tudo começa na noite de Ano-Novo. A doença se alastra rapidamente. Em 

questão de semanas, onde existia ordem, agora só há caos. E conforme o 

poder da ciência e da tecnologia diminuíam, a magia crescia e tomava o 

seu lugar. Uma parte dessa magia é boa, como a feitiçaria praticada por 

Lana Bingham no apartamento que divide com o amante, Max. Outra parte 

dela, no entanto, é inimaginavelmente maligna, e pode se esconder em 

qualquer canto. Espalham-se rumores de que nem os imunes nem os 

dotados estão a salvo das autoridades que patrulham as ruas devastadas, 

então Lana e Max resolvem deixar Nova York. Outros viajantes também 

seguem esperançosos para o oeste: Chuck, um gênio da tecnologia; Arlys, 

uma jornalista; Fredinha, uma jovem com um otimismo que parece fora do 

lugar nessa paisagem desoladora; Rachel e Jonah, médica e paramédico, 

determinados a proteger uma jovem mãe e seus três bebês recém-nascidos.  

 

 
A corrente 

Autor: Adrian McKinty 

O dia começa como qualquer outro. Rachel Klein deixa no ponto de ônibus 

a filha de 13 anos, Kylie, e segue sua rotina. Mas o telefonema de um 

número desconhecido muda tudo. Do outro lado, uma voz de mulher avisa 

que Kylie está no banco de trás de seu carro, e que Rachel só verá a filha 

de novo se pagar um resgate ― e sequestrar outra criança. Assim como 

Rachel, a mulher no telefone é mãe, também teve o filho sequestrado e, se 

Rachel não fizer exatamente o que ela manda, o menino morre, e Kylie 

também. Agora Rachel faz parte da Corrente, um esquema aterrorizante 

que transforma os pais das vítimas em criminosos ― e, ao mesmo tempo, 

deixa alguém muito rico. A Corrente é implacável, apavorante e totalmente 

anônima. As regras são simples: entregar o valor exigido, escolher outra 

vítima e cometer um ato abominável do qual, apenas vinte e quatro horas 

antes, você se julgaria incapaz. Rachel é uma mulher comum, mas, nos dias 

que se seguem, será levada a extremos que ultrapassam todos os limites do 

aceitável.  



A cor púrpura 

Autora: Alice Walker 

Vencedor do Prêmio Pulitzer em 1983 e inspiração para a obra-prima 

cinematográfica homônima dirigida por Steven Spielberg, o romance A cor 

púrpura retrata a dura vida de Celie, uma mulher negra no sul dos Estados 

Unidos da primeira metade do século XX. Pobre e praticamente analfabeta, 

Celie foi abusada, física e psicologicamente, desde a infância pelo padrasto 

e depois pelo marido. Um universo delicado, no entanto, é construído a 

partir das cartas que Celie escreve e das experiências de amizade e amor, 

sobretudo com a inesquecível Shug Avery. Apesar da dramaticidade de seu 

enredo, A cor púrpura se mostra muito atual e nos faz refletir sobre as 

relações de amor, ódio e poder, em uma sociedade ainda marcada pelas 

desigualdades de gêneros, etnias e classes sociais. 

  

 

 

Uma noite como esta - Quarteto Smythe-Smith v.2 

Autora: Julia Quinn 

Daniel Smythe-Smith passou três anos exilado na Itália depois de um duelo 

com seu amigo, o gênio matemático Hugh Prentice, mas um dia ele recebe 

a visita de seu amigo, que o libera para voltar à Inglaterra. Ele volta 

justamente no dia da apresentação do Quarteto, mas encontra uma pessoa 

diferente ao piano, Anne Wynter. Daniel, ao saber que Anne é a governanta 

de suas primas, resolve ir sempre à casa Pleinsworth sob o pretexto de vê-

las, e sempre ia passear com elas, porque sabia que ela iria junto. Mas, o 

que ele não sabe, é que os segredos de Anne, vão além do tipo de criação 

que teve, e que agora, mais do que nunca, precisará conhecer o seu passado, 

pois ambos estão correndo perigo, e, desta vez, não tem nada a ver com o 

Lorde Ramsgate ou o duelo. 

 
 

Stranger things : cidade nas trevas v.2 

Autor: Adam Christopher 

A terceira temporada de Stranger Things causou grande comoção, e o 

último episódio deixou os fãs perplexos e ansiosos por respostas. As pistas 

estão lançadas em Cidade nas trevas, segundo livro oficial da série, que 

explora o passado de um dos personagens mais queridos do público: o 

chefe de polícia Jim Hopper. 

 

 

 

 
As alegrias da maternidade 

Autora: Buchi Emecheta 

Nnu Ego, filha de um grande líder africano, é enviada como esposa para 

um homem na capital da Nigéria. Determinada a realizar o sonho de ser 

mãe e, assim, tornar-se uma “mulher completa”, submete-se a condições 

de vida precárias e enfrenta praticamente sozinha a tarefa de educar e 

sustentar os filhos. Entre a lavoura e a cidade, entre as tradições dos igbos 

e a influência dos colonizadores, ela luta pela integridade da família e pela 

manutenção dos valores de seu povo. 



BIOGRAFIA 

Última parada : Auschwitz 

Autor: Eddy de Wind 

Eddy de Wind chega a Auschwitz em 1943 com sua esposa, Friedel. Ele é 

médico e ela é enfermeira. Lá, eles são separados. Friedel vai para o Bloco 

10, onde ficam os prisioneiros destinados aos cruéis experimentos médicos 

do Dr. Mengele. Eddy vai para o Bloco 9, onde trabalha ajudando a cuidar 

de prisioneiros políticos. Quando a Alemanha está prestes a perder a guerra 

e os russos se aproximam de Auschwitz, os nazistas fogem do campo. Em 

uma tentativa de cobrir seus rastros, mandam os prisioneiros sobreviventes, 

entre eles Friedel, a caminhar em direção à Alemanha. Mais tarde, essas 

caminhadas foram chamadas de Marchas da Morte. Eddy conseguiu se 

esconder e ficou no campo, a espera dos russos. Lá, com a memória fresca, 

começou a escrever sua rotina diária. Descreveu em detalhes as atrocidades 

que presenciou e o que ouviu de outros prisioneiros, inclusive da mulher. 

Até hoje, este é o único livro inteiramente escrito dentro do campo de 

concentração. 

 

CIÊNCIAS SOCIAIS 

Calibã e a bruxa: mulheres, corpo e acumulação primitiva  

Autora: Silvia Federici  

O livro discorre sobre a violência brutal empreendida contra as mulheres 

durante a transição do feudalismo para o capitalismo na Europa, e sustenta 

que a "caça às bruxas" relacionou-se diretamente com criação de um novo 

sistema econômico, forjado na escravidão, na colonização e na exploração 

e dominação do corpo e dos saberes femininos. O título da obra faz 

referência a duas personagens shakespearianas - Calibã e sua mãe, 

Sycorax, uma bruxa - para simbolizar a dimensão sexista e racista que o 

capital impõe a quem resiste à sua ordem. 

 

 

Infoproletários: degradação real do trabalho virtual   

Organizado por Ricardo Antunes e Ruy braga   

"Infoproletários" evidencia a associação oculta entre o uso de novas 
tecnologias e a imposição de condições de trabalho do século XIX em um 
dos setores considerados como mais dinâmicos da economia moderna, o 
informacional. Ao contrário do que é prometido pelos entusiastas deste 
novo segmento, os trabalhadores vivenciam uma tendência crescente de 
alienação do trabalho em escala global. A obra reúne uma série de ensaios 
que esquadrinham diferentes aspectos da rotina e do modo de vida 
daqueles que, apesar de frequentemente arruinarem suas vozes ao 
transformá-las em poderosos instrumentos de acumulação de capital, 
raramente são ouvidos. 



DESENVOLVIMENTO PESSOAL 

A liberdade de ser quem você é: um guia para o despertar do amor-

próprio e para uma vida com mais sentido  

Autoras: Juliana Goes e Kalina Juzwiak 

Vivemos em constante busca por amor. Amar e ser amados. Mas como será 

que anda sua relação de amor consigo mesmo? Olhar para si com olhos de 

cobrança, culpa, raiva e reprovação pode ser sua realidade hoje. Assim 

como já foi a nossa, e de tantas outras pessoas. Por isso, estamos aqui para 

caminhar ao seu lado nesse despertar da aceitação, da motivação e do 

resgate daquele brilho no olhar. Com essa leitura, novos caminhos se 

abrirão para que você encontre a liberdade de ser quem você é. 

 

 

 

A arte de lidar com pessoas  

Autor: Jamil Albuquerque 

A Arte de lidar com pessoas se propõe a unir a capacitação e o humanismo, 

transformando a inteligência interpessoal numa grande vantagem 

competitiva. É um livro de leitura agradável e totalmente praticável. São 

situações óbvias que, se praticadas, apresentam resultados significativos. 

Embora o leitor possa pensar isso eu já sabia, ele poderá refletir sobre sua 

capacidade de aplicar o conhecimento. O saber útil é transformar as 

informações internas encontradas aplicando-as no mundo real. A proposta 

do livro é ser uma espécie de caixa de ferramentas, que se pode abrir e usar 

em qualquer situação, basta ter iniciativa parar agir e fazer com que os 

resultados apareçam. 

RELIGIOSIDADE 

O poder da mulher que ora  

Autora: Stormie Omartian 

A consagrada autora Stormie Omartian revela como Deus pode trazer 

respostas para as suas perguntas mais angustiantes. Você descobrirá como 

Deus pode aplainar seu caminho, acalmar as tempestades, manter em 

segurança aqueles que preza e a você mesma e, até mesmo, simplificar as 

coisas que parecem complicadas demais para você resolver. 


