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LITERATURA INFANTOJUVENIL 

 
Diário de Pilar na Índia  

Autora: Flávia Lins e Silva  

Pilar, Breno e o gato Samba estão de volta! Dessa vez, os personagens 

partem para a Índia em busca de autoconhecimento. Logo no início de sua 

jornada, os amigos conhecem Kamala, uma jovem atriz de Bollywood à 

procura do paradeiro de seu irmão. Juntos, eles percorrem um longo 

caminho de descobertas fascinantes sobre a cultura, a culinária e os 

aspectos espirituais e filosóficos deste país gigante e populoso. Viajando 

de trem, riquixá ou bicicleta, Pilar e seus amigos conhecem o Taj Mahal, o 

rio Ganges e até o Dalai Lama. Diário de Pilar na Índia é uma imersão 

cultural nesse país de inúmeros contrastes e que motiva também um 

mergulho interior. 

LITERATURA BRASILEIRA 

Anos de chumbo: e outros contos 

Autor: Chico Buarque 

Uma jovem e seu tio. Um grande artista sabotado. Um desatino familiar. 

Uma moradora de rua solitária. Um passeio por Copacabana. Um fã 

fervoroso de Clarice Lispector. Um casal em sua primeira viagem. Um lar 

em guerra. Imersos na elogiada atmosfera da ficção de Chico Buarque, 

caracterizada pela agudeza da observação e a oposição frequente entre o 

poético e o cômico, os oito contos que formam este volume conduzem o 

leitor pela sordidez e o patético da condição humana. Com alusões 

ocasionais à barbárie do presente, o autor ergue um labirinto de surpresas, 

em que o sexo, a perversidade, o desalento e o delírio são elementos 

constitutivos da trama.  

 

Diga que não me conhece  

Autor: Flavio Cafiero 

Ferido pelo fim da relação com Fabiano, Tato se muda de bairro e vai viver 

num prédio no centro de São Paulo. Enquanto luta para superar a desilusão 

com o namorado, ele trava amizade com vizinhos do edifício que formam 

uma singular comédia humana. Mas as ruas e avenidas parecem confluir 

para outro lugar. Ele não aceita o fim do relacionamento — e cenas tristes 

e lamentáveis giram em sua memória, fustigando-o tanto quanto a 

exposição da nova e (aparentemente) luminosa vida de Fabiano nas redes 

sociais.   

 

 



 

 

A palavra que resta  

Autor: Stênio Gardel 

Aos 71 anos, Raimundo decide aprender a ler e a escrever. Nascido e criado 

na roça, não foi à escola, pois cedo precisou ajudar o pai na lida diária. Mas 

há muito deixou a família e a vida no sertão para trás. Desse tempo, 

Raimundo guarda apenas a carta que recebeu de Cícero, há mais de 

cinquenta anos, quando o amor escondido entre os dois foi descoberto. 

Cícero partiu sem deixar pistas, a não ser aquela carta que Raimundo não 

sabe ler – ao menos até agora.  

 

Véspera 

Autora: Carla Madeira 

A narrativa começa com a pergunta: como se chega ao extremo? Vedina, 

uma mulher destroçada por um casamento marcado pelo desamor, em um 

momento de descontrole abandona seu filho e, imediatamente arrependida, 

volta para o lugar onde o deixou e não encontra quaisquer vestígios de sua 

presença. Este é o acontecimento nuclear da trama que expõe as entranhas 

de uma família – pai alcóolatra, mãe controladora, irmãos gêmeos 

tensionados pelas diferenças – que, como tantas outras famílias, torna-se 

um lugar onde as singularidades de cada um não são acolhidas, criando 

rachaduras por onde a violência se infiltra. 

LITERATURA ESTRANGEIRA 

 

Celebridade mortal (Série mortal – volume 34) 

Autora: Nora Roberts escrevendo como J. D. Robb 

Um dos casos mais famosos de Eve Dallas é adaptado para o cinema. Mas 

a tenente é obrigada a assumir seu papel de policial quando uma das atrizes 

principais é encontrada morta na festa de lançamento. A tenente Eve Dallas 

se sente em pânico, apesar de não estar em nenhuma cena de crime. 

Obrigada a participar de um jantar cheio de celebridades para festejar o 

lançamento de um filme baseado no seu caso mais famoso, ela se vê 

rodeada de atores e atrizes que são muito parecidos com todos que estão à 

sua volta na vida real. Até que um assassinato ocorre durante o jantar. A 

detestável atriz que vive nas telas o papel de Peabody, parceira de Eve na 

vida real, é encontrada morta, flutuando de bruços, na piscina da mansão.  

 

 

O círculo das sete pedras: uma coletânea de histórias de Outlander 

Autora: Diana Gabaldon  

Ao longo da série Outlander, Diana Gabaldon criou um mundo fascinante, 

amado por legiões de fãs. Agora, ela reúne sete histórias mais curtas que 

expandem seu universo de forma brilhante. Concebidas para ser lidas de 

maneira independente, essas tramas se conectam com os romances 

principais e preenchem lacunas da vida dos personagens da saga. Diana 

também apresenta aos fãs uma cronologia geral da série, explicando a linha 

narrativa em que se encaixa cada história, mas dando liberdade ao leitor 

para apreciá-las na ordem que preferir. 



 

 

Correntes 

Autora: Olga Tokarczuk 

"Minha energia vem do movimento - do chacoalhar dos ônibus, do barulho 

dos aviões, do balançar das balsas e dos trens", escreve a narradora deste 

livro único, que investiga as possibilidades do gênero romanesco para falar 

sobre o corpo, o mundo e as estratégias sempre insuficientes com as quais 

tentamos mapeá-los. Inquieto como ela, Correntes não para nem por um 

segundo: de ônibus, avião, trem e barco, o texto a acompanha em saltos de 

país em país, de tempos a tempos, de história a história, compondo um 

panorama do nomadismo moderno.  

 

 

 

As desolações do recanto do demônio (O lar da Srta. Peregrine para 

crianças peculiares – v.6) 

Autor: Ramsom Riggs 

Jacob e Noor estão de volta ao lugar onde tudo começou: a casa de seu 
avô. Os dois não fazem ideia de como escaparam da fenda de V., mas de 
uma coisa têm certeza: Caul ressuscitou do mundo dos mortos Na 
conclusão épica e emocionante da série O lar da srta. Peregrine para 
crianças peculiares, o futuro está em risco, e Jacob e seus amigos 
precisarão se unir para atravessar uma das fendas temporais mais 
sombrias da história e enfrentar o poder avassalador de seu maior 
inimigo.  

 

A fênix 

Autores: Sidney Sheldon e Tilly Bagshawe 

Ella Praeger nunca se sentiu confortável no mundo. Sem saber lidar com 

outras pessoas, limita-se a uma vida pacata em seu emprego de analista de 

dados em São Francisco. No entanto, quando sua avó Mimi morre, ela 

encarar um passado há muito deixado para trás. Quando tinha 5 anos, Ella 

perdeu os pais em um acidente de carro, por isso foi criada no rancho da 

avó, onde foi forçada a desenvolver habilidades de sobrevivência como 

caçar, pescar e cortar lenha. Mas agora, ao desocupar a casa de Mimi para 

vendê-la, Ella descobre que pode ter vivido uma mentira.  
 

 

Headhunters 

Autor: Jo Nesbo 

Roger Brown é o melhor headhunter da Noruega. As maiores empresas do 

país contam com seu faro na hora de escolher os executivos que ocuparão 

os cargos de liderança. Ele tem a vida perfeita, mas é cada vez mais difícil 

pagar por ela. E Roger só consegue pagá-la roubando obras de arte e 

vendendo-nos para o mercado paralelo. Até que surge em seu caminho 

Clas Greve, um executivo holandês de alto gabarito. Greve é um duplo 

achado: o candidato perfeito para um cargo altíssimo que, além disso, 

possui um quadro do pintor flamengo Rubens que se acreditava estar 

perdido desde a Segunda Guerra Mundial. Se conseguir colocar as mãos 

em sua presa, Roger finalmente poderá dar fim a seu papel no mercado 

paralelo da arte e assumir por completo a vida perfeita que sempre sonhou. 

Mas há outro caçador nesse jogo, e os riscos que Roger corre podem levá-

lo para um terrível pesadelo. 



 

 

Procure nas cinzas 

Autor: Charlie Donlea 

O ataque terrorista às Torres Gêmeas do World Trade Center chocou o 

mundo vinte anos atrás, mas, para uma família, esse atentado teve um gosto 

mais amargo. A destruição dos edifícios deu fim à vida de Victória, a 

principal suspeita de um crime brutal sem que ela tivesse a chance de se 

defender. Naquele momento extremo, pouco antes de o prédio desabar, 

Victoria conseguiu realizar uma última ligação pedindo que Emma a 

ajudasse a provar sua inocência. Avery Manson, uma famosa 

apresentadora de TV, vê no caso uma oportunidade de alavancar ainda 

mais a sua carreira. Seu faro jornalístico a leva até Emma, e ela decide 

fazer o que for preciso para reabrir o caso, expor as falhas da polícia e 

descobrir se Victoria era ou não inocente.  

 

O reino 

Autor: Jo Nesbo 

Roy Opgard nunca saiu de Os, na Noruega, o tranquilo vilarejo 

montanhoso onde cresceu. Ao contrário dele, seu irmão mais novo, Carl, 

saiu de casa na primeira oportunidade para estudar no Canadá e fugir de 

um passado conturbado. Quando Carl retorna dirigindo um Cadillac 

DeVille ao lado de uma esposa misteriosa, Shannon, e com uma proposta 

de negócio que parece boa demais para ser verdade, tensões latentes 

ressurgem e mortes inexplicáveis no passado de Os passam por um novo 

escrutínio.  

 

 

Sira 

Autora: Maria Dueñas 

Depois dos horrores da Segunda Guerra, o mundo começa a se reerguer 

lentamente. Sira, depois de concluir suas funções como colaboradora do 

Serviço Secreto Britânico, só consegue pensar em uma coisa: paz. Mas 

nem tudo é tão simples. Um trágico acontecimento colocará os planos de 

Sira em xeque, e, mais uma vez, ela terá que tomar as rédeas de seu próprio 

destino e buscar em si a coragem e as forças para seguir lutando. Entre 

perdas e reencontros, participando de momentos históricos em lugares 

como Jerusalém, Londres, Madri e Tánger, Sira Bonnard – antes conhecida 

como Arish Agoriuq e Sira Quiroga – irá correr riscos inimagináveis, a fim 

de garantir um futuro tranquilo para seu filho 

 

Win 

Autor: Harlan Coben 

Em uma cobertura em Nova York, um homem recluso é encontrado morto. 

Junto ao corpo, há duas peças dignas de nota: uma pintura de Vermeer e 

uma mala de couro com as iniciais WHL3 gravadas. Levado até o local 

pelo FBI, Win não faz ideia de como sua mala e o quadro que foi roubado 

de sua família anos atrás foram parar lá. Mas ele decide que vai descobrir, 

principalmente depois de saber que o homem assassinado pode estar ligado 

ao sequestro de sua prima, ocorrido há mais de 20 anos. Na época, ela 

conseguiu fugir, mas seus captores e os objetos roubados nunca foram 

encontrados. 



 

 

DESENVOLVIMENTO PESSOAL 

Líderes se servem por último 

Autor: Simon Sinek 

Em várias partes do mundo, líderes estão construindo ambientes em que as 

pessoas sentem que fazem parte. Em algumas equipes, as pessoas confiam 

tanto umas nas outras que literalmente dão a vida pelos colegas. É o caso, 

por exemplo, dos Fuzileiros Navais norte-americanos, que têm esse lema: 

"Os oficiais se servem por último". A partir da observação desta e de outras 

corporações, e também do estudo das substancias biológicas desenvolvidas 

ao longo do processo evolutivo do homem, o etnógrafo Simon Sinek 

mostra como certos locais criam Círculo de Segurança, que levam a 

equipes estáveis, adaptadas e confiantes, onde todos se sentem a vontade e 

devotam toda sua energia para, junto com a empresa, prosperar e aproveitas 

oportunidades.  

 

 

As 4 disciplinas da execução 

Autores: Chris McChesney, Sean Covey, Jim Huling, Bill Moraes 

As 4 Disciplinas da Execução (4DX) constituem uma fórmula simples, 

repetível e comprovada para você executar suas mais importantes 

prioridades estratégicas em meio ao redemoinho. Com Foco no 

crucialmente importante; Atuação nas medidas de direção; Manutenção de 

um placar envolvente e a Criação de uma cadência de responsabilidade, os 

líderes podem gerar resultados surpreendentes, até mesmo quando a 

execução da estratégia demanda significativa mudança no comportamento 

de suas equipes. 

 

 

 

Tempo de vida: por que envelhecemos - e por que não precisamos 

Autores: David A. Sinclair PhD com Matthew D. LaPlante 

Por meio de sua narrativa empolgante, Sinclair convida o leitor a embarcar 

no processo de descoberta científica, revelando as tecnologias emergentes 

e as simples mudanças de estilo de vida que têm sido demonstradas para 

nos ajudar a viver mais jovens e saudáveis por mais tempo. Ao mesmo 

tempo, um roteiro para assumir o controle do destino da nossa própria 

saúde e uma nova visão ousada sobre o futuro da humanidade, Tempo de 

Vida mudará para sempre a maneira como pensamos sobre porque 

envelhecemos e o que podemos fazer sobre isso.   


