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Um bairro encantado
Autora: Rosana Rios
No Bairro Encantado moram personagens de várias histórias. Aladim,que
vai ser pai pela primeira vez, dá uma festa para inaugurar seu novo palácio.
Cinderela é convidada, mas não consegue encontrar seus sapatinhos de
cristal. Com a ajuda de Sinbad, ela descobre que foram parar nas mãos do
professor Museófilo e estão expostos em seu museu de coisas estranhas.

Biomas: conhecer para proteger
Autor: Fernando Carraro
Marina se empolga com o concurso sobre biomas promovido na escola: o
vencedor apresentará seu trabalho na Semana do Meio Ambiente. Como
um dos meios de pesquisa, troca informações e fotos com colegas que
moram em regiões de outros biomas e faz descobertas incríveis sobre a
flora, a fauna e a vida das populações. Acompanhe Marina nessa viagem
pelo Brasil e aprenda com ela a valorizar e a preservar as nossas riquezas
naturais.

Anne de Ingleside
Autora: L. M. Montgomery
Ao longo da narrativa, que abarca um período de cerca de quatro anos, a
filha mais nova de Anne e Gilbert nasce e é batizada de Bertha Marilla
Blythe, chamada por todos de Rilla. O romance traz uma série de aventuras
e acontecimentos protagonizados ora por um, ora por outro dos filhos de
Anne, que se envolvem nos pequenos dramas e dificuldades típicos da
infância.

LITERATURA ESTRANGEIRA
Adeus às armas
Autor: Ernest Hemingway
O livro tem como tema central a paixão de Frederic Henry – que se alista
no exército italiano como motorista de ambulância – pela enfermeira
Catherine Barkley. Neste romance autobiográfico, a história de amor tem
um final feliz, ao contrário da vivida pelo autor. Os protagonistas acreditam
que podem se isolar em seu amor, simplesmente afastando-se da guerra.
Em 1918, ferido em combate, Hemingway é internado em um hospital, em
Milão, onde conhece a enfermeira Agnes von Kurowsky, por quem se
apaixona. Porém, ela não aceita casar-se com o escritor, deixando-o
profundamente desiludido.
O clube do livro dos homens
Autora: Lyssa Kay Adams
Gavin Scott é um astro do beisebol, devotado ao esporte. No auge de sua
carreira, ele descobre um segredo humilhante: a esposa, Thea, sempre
fingiu ter prazer na cama. Magoado, Gavin para de falar com ela e acaba
piorando o relacionamento, que já vinha se deteriorando. Quando Thea
pede o divórcio, ele percebe que o orgulho e o medo podem fazê-lo perder
tudo. Bem-vindos ao Clube do Livro dos Homens! Desesperado, Gavin
encontra ajuda onde menos espera: um clube secreto de romances,
composto por alguns dos seus colegas de time.
Um corpo na biblioteca
Autora: Agatha Christie
Às 7 da manhã, os Bantry acordam e encontram o corpo de uma jovem em
sua biblioteca, sem fazer ideia de como chegou ali. Chocada com os
acontecimentos, a Mrs. Bantry chama sua amiga, Miss Marple, a detetive
amadora mais famosa da pequena St. Mary Mead, para descobrir a
identidade da garota e do assassino. Quando outro corpo surge em uma
pedreira, cabe a Miss Marple desvendar a conexão entre eles e solucionar
o caso.

A humilhação
Autor: Philip Roth
Aos 65 anos, Simon Axler, um renomado ator de teatro, sobe no palco e
constata que não sabe mais atuar. De uma hora para outra toda sua
autoconfiança se esvai, e a partir daí sua vida entra numa espiral de perdas.
No meio desse relato terrível, irrompe um enredo em sentido contrário.
Simon se envolve numa relação passional com uma mulher mais jovem e
homossexual. Nasce daí um desejo erótico avassalador, um consolo para
uma vida de privação, mas tão arriscado que aponta não para o conforto e
a gratificação, e sim para um desenlace ainda pior.

Messias de Duna (Duna – v.2)
Autor: Frank Herbert
Doze anos se passaram desde que Paul Atreides ascendeu ao trono e
acumulou os títulos de imperador e messias. Líder do maior império que a
humanidade já viu, Paul está terrivelmente consciente do peso de suas
decisões. Arrakis tornou-se o centro do Imperium, de onde os fremen se
propagaram a fim de levar sua filosofia e forma de governar aos planetas
por eles conquistados. Os inevitáveis conflitos gerados por essa expansão
fazem importantes facções contrárias ao imperador reunirem forças para
detê-lo. Uma grande disputa está prestes a ter início nos bastidores do
poder, e apenas Muad’Dib pode decidir o destino de todos.

Na estrada com o ex
Autora: Beth O’Leary
Dylan e Addie se apaixonaram há alguns verões, sob o sol da Provença, na
França. Quase dois anos atrás, porém, o relacionamento acabou, e eles
pararam de se falar. Às vésperas do casamento de uma amiga em comum,
os caminhos dos dois se cruzam novamente, quando, logo no início da
viagem para a festa, o carro em que Dylan vai com um amigo bate no que
Addie está com a irmã e um sujeito que pediu para ir junto, os planos
mudam. Addie se vê obrigada a oferecer carona para a dupla, e, espremidos
no carrinho, os cinco retomam a jornada.

Uma porção de centeio
Autora: Agatha Christie
Após sofrer uma morte violenta, o milionário Rex Fortescue é encontrado
com uma porção de centeio no bolso do paletó. Em pouco tempo, o
assassino faz outras duas vítimas, entre elas uma moça que costumava
trabalhar para Miss Marple, e a única pista da velhinha é que o homicida
segue à risca a letra de uma cantiga infantil ao cometer os crimes. Miss
Marple decide investigar as mortes, mas ela precisa correr, pois há um
maníaco à solta e o próximo verso da canção se aproxima...

Uma tentação perigosa (Os Ravenels – v.7)
Autora: Lisa Kleypas
Lady Merritt Sterling, uma jovem viúva que dirige a empresa de navegação
do falecido marido, sabe que tudo que a sociedade londrina quer é flagrála em um escândalo. Até agora, ela foi inteligente o suficiente para não lhe
dar essa satisfação. Mas ao conhecer Keir MacRae, um destilador de uísque
escocês rude e lindo de morrer, todos os seus planos sensatos podem virar
fumaça. Embora sejam de mundos totalmente diferentes, a atração que
surge entre os dois é poderosa e irresistível. Quando Keir chega a Londres,
tem os seguintes objetivos: não se apaixonar pela deslumbrante lady
Merritt e evitar ser assassinado. Até agora, nenhum dos dois está indo
muito bem.

A vida invisível de Addie LaRue
Autora: Victoria Schwab
França: 1714. Addie LaRue não queria pertercer a ninguém , em um
momento de desespero, a jovem faz um pacto: a vida eterna, sob a condição
de ser esquecida por quem a conhecer. Após tanto tempo fazendo uso de
tantos artifícios quanto fosse possível, Addie entende seus limites e
descobre — apesar de fadada ao esquecimento — até onde é capaz de ir
para deixar sua marca no mundo. Trezentos anos depois, em uma livraria,
um acontecimento inesperado: Addie LaRue esbarra com um rapaz. Ele
enuncia cinco palavras. Cinco palavras capazes de colocar a vida que
conhecia abaixo: Eu me lembro de você.

HISTÓRIA
Arrastados
Autora: Daniela Arbex
No dia 25 de janeiro de 2019, às 12h28, a B1, barragem desativada da Mina
do Córrego do Feijão, explorada pela mineradora Vale na cidade de
Brumadinho, Minas Gerais, rompeu. Jornalista investigativa premiada, a
mineira Daniela Arbex foi a campo para reconstituir em detalhes as
primeiras 96 horas após o colapso. Ela entrevistou sobreviventes,
familiares das vítimas, bombeiros, médicos-legistas, policiais e moradores
das áreas atingidas.

A passo de caranguejo: Guerras quentes e o populismo da mídia
Autor: Umberto Eco
Os textos deste livro explicitam as mudanças dramáticas que ocorreram na
política mundial desde o final do último milênio. O que nos levou a essa
era de guerras quentes e populismo da mídia, e de que forma isso foi
vendido como progresso? Eco discute tópicos como racismo, mitologia,
retórica, União Europeia, Oriente Médio, tecnologia, o 11 de setembro,
heranças medievais, propagandas de televisão, globalização, Harry Potter,
antissemitismo, lógica, a Torre de Babel, fundamentalismos, O Código da
Vinci, pensamento mágico etc.

DESENVOLVIMENTO PESSOAL
Arrume sua casa
Autor: William H. McGraven
Dez lições de um almirante das forças especiais para mudar sua vida.
Quando foi convidado para proferir a aula inaugural dos alunos de
graduação da Universidade do Texas, o almirante William McRaven
pensou em compartilhar suas lições sobre liderança. O que ele não
imaginava é que o discurso fosse parar nas redes sociais, viralizar e ter mais
de 10 milhões de visualizações! Impressionado com o impacto e com o
apelo universal, McRaven transformou a palestra em livro no qual resume
as 10 lições que aprendeu no treinamento das forças especiais.

Dedique-se de coração
Autor: Howard Shultz
A história da Starbucks não é apenas um registro de crescimento e sucesso.
Ela conta também como uma empresa pode ser construída de maneira
diferente. Em "Dedique-se de coração", percebemos que uma empresa
pode, sim, funcionar com o coração, nutrir a alma e ainda dar lucros. Neste
livro, vemos que é possível, a longo prazo, oferecer valor aos seus
acionistas sem sacrificar a crença central de que se deve tratar os
funcionários com respeito e dignidade, tanto porque a Starbucks tem uma
equipe de líderes que acreditam que isso é o certo quanto porque essa é a
melhor forma de se fazer negócios.
O livro do conforto
Autor: Matt Haig
No mundo estressante e imediatista em que vivemos, é cada vez mais
comum que as pessoas desenvolvam doenças como transtorno de
ansiedade e depressão. Sentimentos de angústia, medo do futuro, vazio e
profunda tristeza podem chegar de mansinho e tomar conta de tudo, e às
vezes parece que nada vai melhorar. Mas vai. Esta é a principal mensagem
de O livro do conforto, um compilado de reflexões, dicas e pequenas doses
de esperança que nos consolam, ajudam a atravessar momentos difíceis —
ou a nos fortalecermos para eventualmente encará-los — e oferecem novas
maneiras de ver o mundo e a nós mesmos.

FILOSOFIA
Filosofia do cotidiano
Autor: Luiz Felipe Pondé
“O cotidiano nem sempre é tomado apenas por questões profundas. E nem
só delas vive o homem, mas também de banalidades. Muitas vezes, ele é
tomado por questões ‘menores’, e é a elas que nos dedicaremos aqui. O
cotidiano tenderá a ser mais pobre no futuro. Mais entediante e previsível.
Refletiremos sobre pequenas questões neste livro.” - Luiz Felipe Pondé

