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LITERATURA INFANTOJUVENIL  

 
Antes da meia-noite 

Autor: Menalton Braff 

Aline, 16 anos, tem conflitos com a mãe, que a censura por varar noites 

adentro em salas de bate-papo, na internet (motivo pelo qual foi 

reprovada na escola). Após sua mãe ser seqüestrada e conseguir sair ilesa, 

ela faz uma promessa: desligar o computador antes da meia-noite. O 

episódio serve também para ela repensar sua vida e suas relações: passa a 

dar mais valor às pessoas à sua volta, dedica-se mais aos estudos, 

consegue se entender com o mundo real e recupera sua auto-estima.  

 

 

 

A torre de Nero (As provações de Apolo - v.5) 

Autor: Rick Riordan 

No último livro da série As provações de Apolo, lágrimas, aliados 

improváveis e um confronto decisivo aguardam o deus mais petulante e 

adorado do Olimpo 

Não tem chororô, a jornada de Apolo na Terra acabou! Depois de libertar 

antigos oráculos, enfrentar criaturas assustadoras, derrotar imperadores 

malignos e passar por humilhações indescritíveis, o ex-imortal se prepara 

para sua aventura derradeira entre os mortais. Se quiser retornar ao 

Olimpo e de quebra salvar seus amigos semideuses, ele terá que derrotar 

o temido Nero e a arqui-inimiga Píton, que não vê a hora de dominar para 

sempre o Oráculo de Delfos. 

 

 

LITERATURA BRASILEIRA 

 
A claridade lá fora 

Autora: Martha Medeiros 

Num enredo que reverencia não por acaso dois mestres do cinema – 

Almodóvar e Truffaut –, Martha Medeiros nos arrebata com uma história 

que trata dos tênues alicerces das relações humanas, da maternidade à 

amizade, da culpa à atração sexual. Porque aquilo que mais tentamos 

esconder, quando se revela, não vem como uma onda, mas como um 

tsunami. 

  

 



LITERATURA ESTRANGEIRA 

 

Branco letal 

Autor: Robert Galbraith  

Quando Billy, um jovem problemático, vai à agência do detetive particular 

Cormoran Strike procurando sua ajuda na investigação de um crime que 

ele pensa ter testemunhado quando criança, Strike fica profundamente 

aflito. Embora tenha problemas mentais evidentes e não consiga se lembrar 

de muitos detalhes concretos, há algo de sincero nele e na história que 

conta. Mas antes que Strike consiga interrogá-lo melhor, Billy foge de seu 

escritório em pânico. 

 

 

 

 

A convenção das aves (O lar da Srta. Peregrine... - v.5) 

Autor: Ransom Riggs 

Em A Convenção das Aves a jornada de Jacob pelo perigoso e 

surpreendente mundo peculiar dos Estados Unidos se transforma numa 

corrida contra o tempo. Ao lado dos amigos, ele se envolve em uma 

misteriosa missão: precisa salvar a jovem Noor Pradesh e levá-la até uma 

mulher poderosa e enigmática conhecida apenas como V. Noor parece ser 

a chave de uma profecia antiga que prevê um apocalipse que destruirá tudo 

e todos. Em seu leito de morte, H. confessa a Jacob que ela será “uma dos 

sete que emanciparão os peculiares”. Mas quem são os sete? E do que — 

ou de quem — eles serão emancipados? Os questionamentos são muitos, 

mas a mensagem é clara: Salve Noor, salve os peculiares. 

 

 

Corrupção mortal (Série mortal - v.32) 

Autora: Nora Roberts escrevendo como J. D. Robb 

 

Eve Dallas e sua parceira, a detetive Peabody, desvendam um crime brutal 

e sem sentido. Um idoso dono de uma loja de conveniência é morto por 

três clientes drogados. Pela primeira vez em sua carreira, Peabody se torna 

a investigadora principal de um caso e precisa se habituar ao novo grau de 

autoridade e responsabilidade. Para sua sorte, aprendeu os truques do 

ofício com Eve Dallas, a melhor instrutora que uma policial poderia ter. 

 

 

 

 

A espada dos reis (Crônicas saxônicas - v.12) 

Autor: Bernard Cornwell 

Em A espada dos reis, o novo capítulo da saga de Uhtred e da unificação 

da Inglaterra, Bernard Cornwell relata de forma visceral as batalhas mais 

sangrentas e os conflitos políticos mais cruéis.     

 

 

 

 



Os mistérios de Sir Richard (Quarteto Smythe-Smith - v.4) 

Autora: Julia Quinn 

Sir Richard tem menos de um mês para encontrar uma esposa. Ele sabe que 

não pode ser muito exigente, mas quando vê Iris Smythe-Smith se 

escondendo atrás de seu violoncelo no musical anual das Smythe-Smith, 

Richard acha que conheceu alguém muito valiosa. Ela é o tipo de mulher 

que passa despercebida até a realização de um segundo ou terceiro olhar 

de outra forma. Mas há algo nela abaixo da superfície, algo quente e ele 

sabe que ela é única. 

 

 

O retalho  

Autor: Philippe Lançon  

Na manhã de 7 de janeiro de 2015, o jornalista Philippe Lançon participava 

da reunião de pauta do Charlie Hebdo quando a sede do jornal satírico 

francês foi alvo de um atentado terrorista que comoveria a França e o 

mundo. Os protestos pelo assassinato de cartunistas e jornalistas reuniriam 

milhares nas ruas das grandes capitais e se transformariam em vigília pela 

liberdade de expressão. Essa é a história conhecida. O livro de Philippe 

Lançon confere uma nova perspectiva ao episódio. O jornalista teve, entre 

outros ferimentos, o maxilar destruído pelos tiros e precisou se submeter a 

inúmeras cirurgias de reconstrução facial. Entre as reminiscências de sua 

vida pregressa e a narrativa de suas longas internações hospitalares, figura 

o atentado que partiria Lançon em dois, o de antes e o de depois.   

 

 

Os segredos que guardamos 

Autora: Lara Prescott 

Inspirado em uma missão real da CIA durante a Guerra Fria, Os segredos 

que guardamos mostra, de maneira romanceada, como a Agência de 

Inteligência americana apostou em Doutor Jivago, uma das obras-primas 

do século XX, para mostrar aos soviéticos o poder de mudança da 

literatura. O plano era simples: imprimir no exterior Doutor Jivago em 

russo e contrabandear exemplares da obra que teve sua publicação proibida 

na União Soviética por ir contra a ideologia do Estado. 

 

 

Uma sombra do passado 

Autora: Nora Roberts 

Há muitos anos, Fiona Bristow foi a única vítima que escapou das garras 

do Assassino da Echarpe Vermelha, o serial killer que matou seu noivo e 

seu amado cão. Após o trauma, ela escolhe reconstruir sua vida em uma 

ilha no noroeste do Pacífico, trabalhando como adestradora e voluntária na 

unidade canina de busca e resgate local. Quase que ao mesmo tempo que 

Simon Doyle e seu rebelde cachorro entram na vida de Fiona, uma nova 

série de assassinatos surge para assombrá-la. Um imitador, inspirado pelo 

encarcerado assassino original, está à solta e cada vez mais próximo do seu 

principal alvo. 



RELIGIOSIDADE 

Batismo de fogo 

Autor: Pe. Marcelo Rossi 

“O bem vence e sempre vencerá” Há momentos em que somos colocados 

à prova e nada parece fazer sentido. É para nos ajudar a enfrentar essas 

dificuldades da vida que Padre Marcelo Rossi se dedica neste livro. 

Tomando como partida um episódio marcante de sua biografia, quando foi 

empurrado do alto de um palco de mais de dois metros, ao celebrar missa 

para cem mil pessoas, ele relata como superar os maiores desafios do dia a 

dia e da vida cristã. 

 

DESENVOLVIMENTO PESSOAL 

A arte da imperfeição 

Autora: Brené Brown 

Brené Brown nos encoraja a questionar a necessidade crônica de perfeição 

e nos mostra que aceitar nossas vulnerabilidades é o melhor caminho para 

relações mais próximas e uma vida significativa. Através de sua sólida 

pesquisa e de emocionantes histórias, ela mostra como podemos nos 

libertar do perfeccionismo, da vergonha e do medo. Já somos dignos de 

amor, pertencimento e valorização. O objetivo deste livro é que você se 

aproprie dessa verdade e se abra para um lindo processo de transformação 

interior. 

 

 

Em busca do tempo presente 

Autora: Kankyo Tannier 

Da mesma autora de "A Magia do Silêncio", com delicadeza e bom humor, 

Kankyo Tannier nos ajuda a recuperar o fogo, a energia, a intuição e o 

equilíbrio. Assim, nos abrimos para o momento presente e permitimos que 

magia da vida se manifeste à nossa volta. E se fosse possível fincar os pés 

no aqui e agora e finalmente sentir a vida que pulsa dentro de nós e ao 

nosso redor, conectando tudo e todas as coisas? Neste livro, a monja 

budista que conquistou o mundo com A magia do silêncio ensina como 

abrir espaços de calma e presença em nosso dia a dia e apresenta 

meditações e rituais simples para viver com suavidade e encantamento. 

 

Vivendo a comunicação não-violenta 

Autor: Marshall Rosenberg 

A Comunicação Não Violenta (CNV) é um dos temas mais 

transformadores e fundamentais que nós da Sextante já publicamos. Ela é 

tão essencial que deveria ser ensinada a todas as pessoas, assim como ler, 

escrever e fazer as quatro operações matemáticas. Mais do que uma técnica 

para resolver conflitos, é um modo de ser, de pensar e de viver. 



BIOGRAFIA 

De frente com o serial killer 

Autores: John Douglas e Mark Olshaker 

John Douglas já interrogou assassinos como Ed Gein, Charles Manson e 

Ed Kemper, mas nenhum deles chegou aos pés de Joseph McGowan, 

Joseph Kondro, Donald Harvey e Todd Kohlhepp. Em De frente com o 

serial killer, ele conta detalhes sobre suas entrevistas com os piores 

criminosos que encontrou na carreira. Douglas explora sua incrível 

capacidade de se colocar no lugar do predador e da vítima, além de explicar 

como cria uma conexão com cada assassino, compreendendo suas 

motivações e seus planos. Nesta obra sobre a perversidade humana, são 

reveladas as técnicas utilizadas pelo FBI para combater o mal em nome da 

justiça.   

 


