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Visões de Guerra e Paz

Saga de uma Família Carioca

”Leitura de Visões de Guerra e 
Paz – Saga de uma Família Carioca 
me levou a um novo encontro com 
o sagrado. Acendeu um desejo 
de conhecer melhor o papel da 
meditação na vida religiosa. A nar-
rativa conduz a um diálogo entre 
os universos social e metafísico na 
busca por desvendar o signifi cado 
de antigos símbolos de espiritua-
lidade, latentes em muitos de nós, 
na incessante compreensão do 
divino.

SUMÁRIO: A Ostra; O mistério da 
concha; Diálogo para a paz; Con-
templação e história; Tempos de 
guerra e de Descobertas; Monges 
e guerreiros; A mulher da concha; 
Mar de sangue; Em busca da paz; 
Guerra urbana.

Literatura Nacional

AUTOR: Olga Regina Frugoli Sodré
PÁGINAS: 160
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/18
PESO: 0,200
ISBN:9788546211807

Desvendando os Mistérios dos 
Céus

Nossos Heróis das Galáxias

Percorrendo um caminho único, 
Olga Werneck (pseudônimo de 
Olga Regina Frugoli Sodre) nos 
leva a uma viagem pelo universo 
astrofísico brasileiro, passando 
por diversas histórias que se en-
trelaçam: a história de cientistas 
brasileiros e suas contribuições 
para a ciência mundial; a história 
de Itu, contada enquanto suas 
personagens passeiam pelas ruas 
da cidade; e, por fi m, a vida de 
cientistas brasileiros refl etindo a 
pesquisa nacional para as desco-
bertas do universo.

SUMÁRIO: A entrada do portal; 
Mistérios escondidos em explo-
sões estelares; O combate dos 
guardiões da ciência brasileira; 
Descoberta das galáxias.

Literatura Nacional

AUTOR: Olga Regina Frugoli Sodré
PÁGINAS: 180
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/18
PESO: 0,200
ISBN:9788546214402

Para Entender o Tempo Presente

Crônicas Políticas

Este livro enfrenta os fatos quan-
do eles estavam quentes e eram 
ainda controversos, e alguns até 
consegue antecipar tão precisa é 
a análise das circunstâncias. Não 
são muitos aqueles autores que 
expõem suas opiniões políticas 
com os eventos ainda Indefi nidos. 
Um exemplo é o primeiro arti-
go, NÃO HÁ VAZIO EM POLÍTICA, 
quando o autor aponta para o sig-
nifi cado da chegada do deputado 
Eduardo Cunha à presidência da 
Câmara Federal. 

SUMÁRIO: Não há vazio em polí-
tica; A batalha dos carneiros; Um 
longo caminho: da casa-grande & 
senzala ao estado de direito demo-
crático; A defesa da democracia 
passa pela defesa dos direitos 
humanos.

Literatura Nacional

AUTOR: Alexandre Aragão de 
Albuquerque
PÁGINAS: 188
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/18
PESO: 0,280
ISBN:9788546210985
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Conversas com Vovó Amélia

Navegando no barco da Psicologia com as 
velas do Espírito

Quem é Regina Werneck?
Para fazer essa descoberta é pre-
ciso ler o livro até o fi nal.
Nessa leitura você viajará no barco 
da psicologia sendo soprado pelo 
Espírito, partilhará as experiências 
políticas, intelectuais e espirituais 
da autora, e decifrará o enigma de 
seu fascinante sonho com o Monte 
da Transfi guração.

SUMÁRIO: Conversa: Rebeldia dos 
Jovens e Mudança Social; Conver-
sa: A Ilusão do Mundo e o Mundo 
Virtual; 3ª Conversa: a Entrada no 
Barco da Psicologia; 4ª Conver-
sa: os Filhos da Ira; 5ª Conversa: 
Diálogo com a Ciência e a Religião; 
6ª .

Literatura Nacional

AUTOR: Olga Regina Frugoli Sodré
PÁGINAS: 84
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/17
PESO: 0,115
ISBN:9788546209033

O Trapezista

Em O Trapezista, Nelson Carlos de 
Lima convida o leitor a percorrer 
com ele a trajetória de persona-
gens do interior paulista em me-
ados do século XX. Valendo-se da 
memória afetiva de seus tempos 
de menino e da capacidade criativa 
que lhe é própria, o autor retrata 
as mudanças ocorridas na vida de 
alguns moradores do pequenino 
distrito do Arraial, na região bra-
gantina, onde a chegada do circo 
ultrapassa a promessa da diversão 
momentânea para determinar no-
vos rumos, marcados por incerte-
zas e oscilações que se escondem 
no vaivém dos dias. 

SUMÁRIO: O trapezista; O atenta-
do; Arraial de São João; A prisão 
de Pedrinho; A convalescença de 
Valter; O plano de Lúcia; A liberta-
ção de Pedrinho.

Literatura Nacional

AUTOR: Nelson Carlos De Lima
PÁGINAS: 168
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/17
PESO: 0,213
ISBN:9788546208845

Cordel, Fantasia e Poesia

Uma Viagem Mestiço-Midiática no Desfi le 
do Salgueiro

Este livro consiste na investiga-
ção e na análise da relação entre 
cultura e literatura de cordel, bem 
como de sua evolução artístico-li-
terária e da interferência sofrida 
da e exercida na comunicação 
de massa e em novos produtos e 
tecnologias midiáticas, centrando-
se fundamentalmente no como se 
deu a passagem carnavalizada da 
poética e da estética dos folhetos 
para o samba e para a Marquês de 
Sapucaí, no desfi le da escola de 
samba Salgueiro.

SUMÁRIO: Na toada do Cordel: 
traduções midiáticas para atuali-
zar e perenizar uma certa poesia; 
Introdução: (abre-alas); Por mares 
nunca dantes ou já outrora nave-
gados? 

Literatura Nacional

AUTOR: Anderson Fávero Rodri-
gues
PÁGINAS: 114
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAR/16
PESO: 0,150
ISBN:9788546203642
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Antonio Carlos, Carlito

O Campineiro

S ”Em meio ao confuso e esperan-
çoso cenário político e econômico 
dos anos 70, havia uma comuni-
dade de jovens que preferiram 
cavar sua trincheira de resistência 
em fronteiras mais expostas à 
delicadeza da condição humana. 
Ali surgia a liderança simples e 
sincera de Antonio Carlos, Carlito, 
o Campineiro. Ali surgiam palavras 
e lembranças que, aqui contadas 
com a leveza e a fl uidez capazes 
de tocar, preencher e lavar a alma, 
defi niram rumos e gentes.

SUMÁRIO: a Nem sei por onde 
recomeçar...; O começo de tudo; O 
Carlito e a Faculdade de Campos; 
A Juventude e a Liderança Cristã, 
O Acidente; Ter que viver a reali-
dade.

Literatura Nacional

AUTOR: Maria Raquel Rodrigues 
Signorelli Grohmann
PÁGINAS: 132
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/16
PESO: 0,170
ISBN:9788546204519

Eróticos, Ou Quase: Contos

O livro de contos “Eróticos, ou qua-
se” é uma incursão do premiado 
autor Pedro Franco pelo tema do 
erotismo. O escritor usa a intimi-
dade adquirida com as palavras 
em seus nove livros de contos, 
cinco de crônicas, dois de peças 
teatrais e 158 participações em 
coletâneas para trazer ao leitor 
personagens movidos pelo desejo 
e as situações em que se colocam 
ao perseguirem suas vontades.

SUMÁRIO: Apresentação; Contos; 
Suadouro; Madame Natasha; Prin-
cesinha Moema; Ignácia e Donato; 
Último vernissage; Pele Cianosá-
vel; Isabel; Talita e Mariozinho; O 
Lapso; Viagem às coxas de Mayra; 
Dolores & Lolita; Paul em Belzonte 
e Eleanor; Maldito PJG; Por falta 
de comunicação; A visita da Dra. 
Ignez.

Literatura Nacional

AUTOR: Pedro Diniz De Araujo 
Franco
PÁGINAS: 200
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/15
PESO: 0,220
ISBN:9788546202300

O Abrigo das Margaridas

A narrativa se desenrola em uma 
casa que se chama Abrigo das 
Margaridas onde um grupo de 
amigos dividem, além do aluguel, 
alegrias, angustias, festas, bri-
gas... Nesse cenário se desenvolve 
o amor do professor de cursinho 
Joder pela modelo Laila. Os dois 
vivem uma relação que se inicia 
pela fi xação do professor pela 
moça. Quando os dois conseguem 
navegar, enfi m, em um céu de 
brigadeiro, a insegura cobra seu 
preço.

SUMÁRIO: Buquê de invenções; 
Dona Mazé e suas fi nas fl ores; 
Quem decide é o vento?; Nada 
como um dia depois do outro
com uma noite no meio.

Literatura Nacional

AUTOR: Jose Deribaldo Gomes 
Dos Santos
PÁGINAS: 232
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/15
PESO: 0,310
ISBN:9788581488288
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A Plumagem do Silêncio

A Plumagem do Silêncio, de Ri-
cardo Leão, é a obra de um poeta 
senhor do seu ofício, que visita, 
intimamente, a poesia no que ela 
tem de tradição e de irreverência 
transgressora. Aqui, sua estilística 
remonta às mais gratas referên-
cias de linhagem portuguesa, 
notadamente, o verso em sete 
sílabas (cuja infl uência, no Bra-
sil, vai de Gonçalves Dias a João 
Cabral). Mas não é só isso. Essa é 
apenas uma das interfaces deste 
livro, que se desdobra em cinco 
partes, num versejar de múltiplos 
ritmos, mergulhando na existência 
e no cotidiano, para esgarçar as 
dimensões humanas e seus hori-
zontes inesgotáveis. 

Literatura Nacional

AUTOR: Ricardo André Ferreira 
Martins
PÁGINAS: 248
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/15
PESO: 0,320
ISBN:9788546201365

Anverso do Verso

É uma obra de apresentação e de 
lançamento deste construtor de 
poemas que brinca com as pala-
vras e seus sentidos dúbios, alheio 
a preconceitos e com a audácia 
missão de captar sentimentos 
capazes de nos fazer refl etir por 
caminhos iluminados e ao mesmo 
tempo nebulosos que só a real 
poesia tem a competência de dizer.

SUMÁRIO: A Anverso do verso; 
homens de papel; loucos. Sim-
plesmente loucos; d. Luiz; esses 
pequeninos; des/conhecer; as 
taperas; o mastro; cogito; balada 
rebelde; antropo (à oswaldo de an-
drade); apostasia poética; escrevo; 
fl erte; ôntico; ana-ama.

Literatura Nacional

AUTOR: José Ricardo Caetano 
Costa
PÁGINAS: 76
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/15
PESO: 0,125
ISBN:9788546201792

Compulsão Agridoce

O livro, do premiado poeta Antônio 
Aílton, dá continuidade ao desen-
volvimento de seu projeto lírico, 
em diálogo com a produção poéti-
ca do norte e nordeste brasileiros 
e em contato com o universalismo 
que acompanha o poeta em sua 
formação.

SUMÁRIO: Riso baixo; Pontes do 
Recife; Memória Mínima; Des 
Lizes para o Livro Imperfeito.

Literatura Nacional

AUTOR: Antonio Aílton Santos Silva
PÁGINAS: 76
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/15
PESO: 0,125
ISBN:9788581489643
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Memória de um Homem 
Pós-Moderno

Neste livro acompanhamos o nar-
rador enquanto ele relembra fatos 
marcantes da primeira metade 
de sua vida, de sua juventude na 
universidade até o sucesso como 
empresário, uma trajetória que 
se propõe normal, mas que revela 
a visão de mundo particular do 
narrador.

SUMÁRIO: Quase -prolegôme-
nos de uma história normal; Eu 
estudante; Eu quase marido; Eu 
gestor; Eu empresário, Só mais 
um bate-papo.

Literatura Nacional

AUTOR: Francisco José Da Costa
PÁGINAS: 188
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/15
PESO: 0,285
ISBN:9788581489261

Infl uenzza Overdrive

Se no jogo do dia a dia, às vezes 
perdemos, às vezes ganhamos, 
na poesia o poeta sempre perde: 
perde tempo, perde o sono, perde 
dinheiro (porque antes perdeu 
tempo fazendo poesia). Nesse 
Overdrive de possibilidades, nasce 
a vitória da palavra poética, distor-
cendo o mundo, saturando infl uên-
cias, mastigando deuses e
diabos até que o verso nos torne 
rios, pontes, “impressionantes
esculturas de lama”.”

SUMÁRIO: Copo de fé; Feliz como 
dos margaritas; Bipú; Ravello; 
Matilha; Assunção; Bruxaria 
Motriz; Des mandamentos da lira; 
E-Coação; A Vida é doce; Triunfo; 
Do espelho; Missal; De saturno 
ao retorno; Soneto em Hokusai no 
01; Nina; Capet; Carcaça; A vida, a 
onda... o irimi nague; Extrabolição.

Literatura Nacional

AUTOR: Fábio Martinelli Casemiro
PÁGINAS: 100
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/15
PESO: 0,140
ISBN:9788581488752

No Topo da Montanha

O caminho até as promessas e 
recompensas de Deus é longo e 
cheio de obstáculos, mas neste 
livro o leitor encontrará orienta-
ções para uma jornada segura em 
direção à bem-aventurança.

SUMÁRIO: O Sermão da Monta-
nha; As Bem-Aventuranças; Jesus 
o Salvador do Mundo; A Missão; 
Promessa; Promessa + Espera = 
Benção; Josué o Líder Escolhido 
por Deus; O Segredo para não 
perder a Promessa: é obedecer a 
Deus; O Que Acontece com Aque-
las Pessoas que Encontram a 
Verdadeira Fonte de Água Viva e o 
Pão Vivo; O Verdadeiro Pão Vivo e 
Fonte de Água Viva é Jesus; Caí, o 
que Fazer?; Quando é o momento 
em que nós não buscamos a Deus 
de coração puro; Deus Respon-
de Quando Clamamos por Ele de 
Coração Limpo?

Literatura Nacional

AUTOR: Rodolfo Cardoso Da Silva
PÁGINAS: 128
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/15
PESO: 0,290
ISBN:9788581487137
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Fogo Verde

Salvar a terra. A saga de um herói 
ecologista. Um campeão que ao 
lado de amigos leais funda uma 
empresa que reverte a marcha de 
desmatamento ao redor do globo, 
combatendo os inimigos da natu-
reza. Ao longo da evolução, várias 
espécies alcançaram a supremacia 
e pereceram. Essa é a diferença 
entre os antigos senhores da terra 
e nossa espécie. Pela primeira vez 
o ser predominante tem consciên-
cia do perigo que corre, podendo 
mudar de atitude ao corrigir o 
curso dos acontecimentos, prolon-
gando sua predominância por mais 
algum tempo.

SUMÁRIO: Capítulo I, Capítulo II; 
Capítulo III; Capítulo IV; Capítulo V; 
Capítulo VI; Capítulo VII; Capítulo 
VIII; Capítulo IX; Capítulo X; Capítu-
lo XII; Capítulo XIII.

Literatura Nacional

AUTOR: João Luiz De Carvalho 
Júnior
PÁGINAS: 228
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/14
PESO: 0,290
ISBN:9788581486536

Marília do meu tempo

Os anos dourados

Neste livro de memórias, o autor 
narra a vida da cidade de Marília 
na década de 1950, relatando suas 
próprias recordações particulares 
e os acontecimentos mais marcan-
tes daquela época, formando uma 
estampa da cidade pacata e tran-
quila, que crescia em ritmo acele-
rado. Ao  fi nal da década de 1950 
o país vivia clima de confi ança e 
otimismo dos anos do governo do 
Presidente Juscelino Kubitschek, 
com a construção de Brasília e a 
transferência da Capital Federal 
para o Planalto Central. 

SUMÁRIO: Marília na Década de 
1950; Meu Pai Rinaldo de Baptista 
(1914-1997); Minha Mãe Yolanda 
Casadei de Baptista (1917-2005); A 
Educação - O Curso Primário.

Literatura Nacional

AUTOR: Gilberto Casadei De Bap-
tista
PÁGINAS: 396
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: SET/14
PESO: 0,680
ISBN:9788581486321

O passaporte para o inferno

A história do Brasil no período da 
ditadura militar não foi contada 
em toda sua plenitude, restando 
ainda muito a ser desvendado. 
Grande parte do que se conhece 
do período retrata acontecimentos 
ocorridos no eixo Rio-São Paulo, 
e o Brasil é infi nitamente maior. 
Este livro conta justamente uma 
pequena parte do que ainda é 
desconhecido, e que aconteceu 
fora do centro político, intelectual 
e social do país.

SUMÁRIO:  I; II; III; IV; V; VI; VII; 
IX; X; XI; XII; XIII; XIV; XV; XVI; XVII; 
XVIII; XIX; XX.

Literatura Nacional

AUTOR: Guimarães Ortega
PÁGINAS: 140
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/14
PESO: 0,165
ISBN:9788581486345
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Sonhos de um menino

Nesta obra, o autor Eraldo Leme 
Batista conta experiências vividas 
em sua infância e adolescência, 
trazidas em pequenos relatos, 
que mostram um jovem que saiu 
da zona rural de uma pequena 
cidade do Estado do Paraná em 
busca de seus sonhos. Todo texto 
faz memória: de um tempo, de 
uma vida, de uma experiência, de 
um existir no mundo. Esse pro-
cesso nem sempre é consciente 
nem reconhecido. Há, no entanto, 
aqueles textos que se intitulam de 
“memórias”.

SUMÁRIO: O autor conta histórias 
vividas em sua infância e ado-
lescência, trazendo à lembrança 
sonhos que tinha quando menino, 
antes de sair da zona rural de 
uma pequena cidade do Estado do 
Paraná.

Literatura Nacional

AUTOR: Eraldo Leme Batista
PÁGINAS: 128
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/14
PESO: 0,175
ISBN:9788581486475

Edifício Navegantes

Poesia e desenho

Neste livro, a sutileza com que os 
pequenos versos são compostos 
ajusta bem as palavras a um ritmo 
exato e atrai o leitor para uma 
leitura descompromissada, porém 
envolvente. O desenho interage 
com o verso sem que a índole de 
um incomode as marcas do outro.

SUMÁRIO: a Edifícios Navegantes; 
Benedito ama Felipe; Cinco poe-
mas para Shumail Raj; Mulheres 
carecas; Águas.

Literatura Nacional

AUTOR: André Teixeira Cordeiro
PÁGINAS: 76
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/14
PESO: 0,125
ISBN:9788581484839

Velho espelho

A obra reúne escritos de Antônio 
de Araújo e Sá, autor de poesias 
de elevado cunho espiritual. Sua 
produção literária em termos de 
poesias, retalhos de sua alma, de 
seus sonhos, suas vibrações de 
sertanejo simples, humano, en-
raizado a terra: tudo tem a marca 
da fortaleza que o caracterizou de 
maneira profunda. Foi para Deus, 
criador da poesia universal, inspi-
rador de todos os poetas.

Literatura Nacional

AUTOR: Iapuã Ralmax De Araujo 
E Sá
PÁGINAS: 88
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/14
PESO: 0,140
ISBN:9788581484266
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O DEVOTO

O Devoto conta a história de 
Marcos, jovem baiano que depois 
de ser injustamente acusado de 
roubo parte de sua terra natal para 
ganhar a vida no Rio de Janeiro. 
Anos depois, já um homem rico, 
volta à Bahia para acertar as con-
tas com seu passado, seus amores 
e desafetos, mas antes que possa 
concretizar sua vingança Marcos 
terá um longo calvário a enfrentar.

SUMÁRIO: a Agradecimentos; 
Capítulo I; Capítulo II; Capítulo III; 
Capítulo IV; Capítulo V; Capítulo VI; 
Capítulo VII; Capítulo VIII; Capítulo 
IX; Capítulo X; Capítulo XI; Capítu-
lo XII; Capítulo XIII; Capítulo XIV; 
Capítulo XV; Capítulo XVI; Capítulo 
XVII; Capítulo XVIII; Capítulo XIX; 
Capítulo XX.

Literatura Nacional

AUTOR: Antonio Fernando Cardoso 
Cintra
PÁGINAS: 336
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/14
PESO: 0,410
ISBN:9788581487540

Comigo é assim. Com meus 
irmãos, eu não sei

A obra traz 29 crônicas sobre 
diversos assuntos, revelando 
vivências do próprio autor. As 
crônicas, algumas nostálgicas, 
outras bem humoradas, mostram 
o estilo irreverente e extravagante 
de Mário dos Santos Lima. O leitor, 
sem dúvidas, vai se encontrar em 
muitas das histórias contadas 
neste livro.

SUMÁRIO: a Antônio Moreira; 
Arturita Teixeira Pinto; David 
Lorenzon Ferreira; Eva Adoração; 
Fohad Chacur; Heluane Aparecida 
Lemos de Souza; Márcia Salzano; 
Maria da Glória da Paixão Lazaro-
ni; Maria de Jesus Velari; Maria de 
Lourdes França; Pilar Casagrande; 
Sandra Margarete Athayde.

Literatura Nacional

AUTOR: Mário Dos Santos Lima
PÁGINAS: 132
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/14
PESO: 0,170
ISBN:9788581486109

Leituras e Refl exões

Temas sobre a Vida Humana em Ação

A presente obra parte de anota-
ções pessoais de Antonio Pereira 
Sousa a respeito de textos que o 
cativaram ao longo da vida. Nes-
se sentido, o autor aborda uma 
grande quantidade de assuntos, 
selecionando temas perten-
centes ao campo da história, da 
literatura, da fi losofi a e de outros 
segmentos do conhecimento hu-
mano. Trata-se, portanto, de um 
livro abrangente, que propiciará 
ao leitor múltiplas experiências e 
sensações.

SUMÁRIO: Parte I – O Voo do 
Pensamento, Parte II – Mundos 
Imaginados, Parte III – O Pensa-
mento em Ação.

Literatura Nacional

AUTOR: Antonio Pereira Sousa
PÁGINAS: 200
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/13
PESO: 0,245
ISBN:9788581483443
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O Outro

O romance conta a história de 
Gestas, o mau ladrão crucifi -
cado à esquerda de Jesus na 
narrativa bíblica. Esse simbólico 
personagem, citado apenas em 
contraposição a Dimas, o bom la-
drão, é retratado aqui não como 
um vilão, mas uma vítima das 
transgressões humanas. Porém, 
o autor não se limita à morte do 
malfeitor: na segunda parte do 
livro, um novo ciclo se inicia, de 
modo que muitos dos persona-
gens outrora apresentados terão 
novas chances.

SUMÁRIO: Uma Época Contur-
bada, Uma Execução Histórica, A 
Saga de Gestas, Gestas e Salomé 
(Jezabel), A Vida no Deserto II, Re-
encontro com Priscila, O Túnel da 
Esperança: O Lado Oculto da Vida.

Literatura Nacional

AUTOR: Mário Silvestre De Méroe
PÁGINAS: 288
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: OUT/13
PESO: 0,430
ISBN:9788581483740

Da Sapucaí ao Caju

(e mais 19 contos premiados)

O livro reúne 20 contos premiados 
no Brasil, em Portugal, no Uruguai 
e nos Estados Unidos da América. 
Sem um tema predominante, os 
contos podem ser hilários, abor-
dar relações amorosas, mostrar 
crimes e a violência do dia a dia.

SUMÁRIO: Da Marquês de Sapucaí 
ao Caju, O peru de Natal, A des-
forra, Ao compasso da música, 
As armas, A longa noite de Papai 
Noel, Encontro ao anoitecer, Re-
cordações do vovô, Tio Fagundes, 
Seu Euzébio, Maria das Graças e 
Maninho, O terço, A aproximação 
(Sutor, Ne Supra Crepidam), Dona 
Iracema Campos, Três casamentos 
com igual número de funerais, Um 
risco mal calculado.

Literatura Nacional

AUTOR: Pedro Diniz De Araujo 
Franco
PÁGINAS: 96
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/13
PESO: 0,130
ISBN:9788581484280

A Incrível Luz

A Incrível Luz é um romance 
contagiante que investiga a mente 
humana, com seus intrincados 
labirintos. Quando Bya é raptada e 
levada a um mundo desconhecido, 
ela terá que se confrontar com 
seus próprios medos e resolver as 
suas incertezas diante da vida e do 
amor.

Literatura Nacional

AUTOR: Maria De Lourdes França
PÁGINAS: 140
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/12
PESO: 0,190
ISBN:9788581481746
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O Norte

Em O norte, Geane Lima Fiddan 
convida o leitor a conhecer, atra-
vés de doze contos, muitos dos 
mistérios e confl itos femininos, 
protagonizados majoritariamente 
por mulheres ligadas às artes. 
Assim, são apresentados diversos 
mundos e realidades, cada qual 
com os seus personagens (cujos 
nomes, por vezes, são carregados 
de signifi cado), enredos e men-
sagens, constituindo uma obra de 
interesse geral e de leitura rápida 
e envolvente.

Literatura Nacional

AUTOR: Geane Lima Fiddan
PÁGINAS: 84
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/12
PESO: 0,185
ISBN:9788581481708

Michel

Uma vida em dilemas

No começo do século XXI, Michel 
chega à meia-idade avesso a 
qualquer envolvimento passional, 
devido aos paradigmas criados 
durante a vida. A história vai se 
desenvolvendo e outros elementos 
aparecem surpreendentemente. 
Em meio a acordos ilícitos e rela-
ções libidinosas, Michel descobre 
um grande segredo. Vale a pena 
conferir essa trama que instiga, 
emociona, revolve e, por fi m, sur-
preende.

SUMÁRIO: No começo do século 
XXI, Michel chega à meia-idade 
avesso a qualquer envolvimento 
passional. Em meio a acordos ilí-
citos e relações libidinosas, Michel 
descobre um grande segredo.

Literatura Nacional

AUTOR: João Luiz Da Luz Hellrigl
PÁGINAS: 192
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/12
PESO: 0,245
ISBN:9788581481753

Amazônia

O inferno verde

A obra traz uma narrativa repleta 
de suspense, aventura, drama, 
romance, intrigas e interesses 
políticos. Por meio de descrições 
pormenorizadas da região ama-
zônica, o autor nos faz viajar pelo 
universo ambiental e também 
nos mostra o lado obscuro e sem 
escrúpulos da política.

SUMÁRIO: aA família Brunardi, O 
Grupo dos Sete, A decisão, A últi-
ma queima de arquivo, Amazônia: 
ano 2030, A festa, A expedição, O 
coração da fl oresta amazônica, A 
primeira baixa, A segunda vítima, 
O ataque, Os índios isolados, Os 
bastidores da política, O reencon-
tro, O veto, Final.

Literatura Nacional

AUTOR: Francisco De Queiroz 
Pires
PÁGINAS: 192
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/12
PESO: 0,245
ISBN:9788581480916
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Responda Se Puder

Um Conto da Mais Simples Alquimia

Herói é um homem simples e não 
faz ideia que sua vida está prestes 
a sofrer uma incrível transforma-
ção. Um dia como outro qualquer 
ele decide velejar, sem companhia 
e com a tranquilidade quase hip-
nótica do mar, ele pega no sono e 
não percebe o temporal se

Literatura Nacional

AUTOR: Simone Martinelli
PÁGINAS: 56
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: FEV/12
PESO: 0,100
ISBN:9788581480381

O estigma

Desvendando o segredo da lança que profa-
nou o corpo de Jesus

Nesta fi cção é recriada a saga 
do legionário que teria golpeado 
Jesus com sua lança, validando, 
sem o saber, o cumprimento das 
antigas profecias sobre o Messias. 
Aquele ato teria provocado inten-
sos desdobramentos espirituais, 
que se manifestariam nos ciclos 
de vida posteriores. O livro retrata 
a saga de um jovem casal apai-
xonado, que sentia os efeitos de 
situações não resolvidas em ciclos 
de vida anteriores.

SUMÁRIO: Regina,Marcos,Marcos 
e Regina,A Louca do Parque,Pro-
curando ajuda na família,O psi-
quiatra,Esclarecendo sobre a 
Terapia de Vidas Passadas.

Literatura Nacional

AUTOR: Mário Silvestre De Méroe
PÁGINAS: 204
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: JUL/12
PESO: 0,315
ISBN:9788581480862

Mundo Cão

O crime, o povo, a polícia

Baseado em fatos reais, toda a 
violência e desesperança que 
permeia a atividade policial se faz 
presente nestes contos, concisos 
e contundentes. O autor conhece 
profundamente a polícia e seu 
mundo. São histórias amealhadas 
em mais de quinze anos de policia-
mento operacional em patrulhas 
de rua, delegacias de município, 
estabelecimentos prisionais e gru-
pos de elite da polícia. A obra foi 
fi nalista do Prêmio SESC 2010.

SUMÁRIO: Lucília, O herói, Um dia 
comum, Um dia comum II, Um dia 
comum III, Um dia comum IV, Pro-
crastinação, O outro, Uma história 
de desilusão, O Predador, Os Sete 
Pecados Sociais, Política sem prin-
cípios, Riqueza sem trabalho.

Literatura Nacional

AUTOR: Danilo Otoch
PÁGINAS: 148
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/11
PESO: 0,200
ISBN:9788564367449
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O Lapso

Do médico e escritor, Pedro Fran-
co, O lapso é um livro que reúne 
nove contos.  Vai desde o cansaço 
de um boxeador decaído, um idoso 
e seu amor por um sabiá, aos ca-
sos do olhar fantasioso e intrigan-
te de um esquizofrênico e do conto 
que antecede a medicina.

SUMÁRIO: Letícia Maria Rainhe, 
Dr. Negrão e o Sabiá, Talita e 
Mariozinho, Dolores & Lolita, O 
guardador, Mais uma luta, Samsa-
ra, Motorista de Madame, O Lapso.

Literatura Nacional

AUTOR: Pedro Diniz De Araujo 
Franco
PÁGINAS: 80
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/11
PESO: 0,170
ISBN:9788564367487

No meio da Tarde Lenta

No meio da tarde lenta é um pas-
seio lírico por uma tarde perdida 
no tempo em São Luís do Mara-
nhão, em que o eu-lírico presencia 
transformações urbanas sensíveis 
na antiga capital dos azulejos. No 
meio da tarde lenta oferece outra 
perspectiva: a decadência de uma 
cidade de 400 anos, no ano de seu 
quatricentenário, que se esfor-
ça em realizar um simulacro de 
modernidade, dando de ombros 
para seu passado extremamente 
historicizado e para uma parcela 
considerável de sua cultura letra-
da e popular. 

Literatura Nacional

AUTOR: Ricardo André Ferreira 
Martins
PÁGINAS: 144
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/11
PESO: 0,210
ISBN:9788581481159

Pacto de Amor

Uma vida em Dois Tempos

Uma mulher que, na vida atual, 
não conseguia manter seus casa-
mentos, procura ajuda em sessões 
de regressão. Ali ela descobre que 
um Pacto de Amor Eterno havia 
sido fi rmado e que a impedia de 
ser feliz em seus relacionamentos. 
A obrase dedica a, enquanto relata 
a história dessa mulher, mostrar a 
efi ciência da regressão. A Terapia 
de Vidas Passadas é, atualmente, 
chamada de Hipnoterapia Regres-
siva, para evitar o preconceito 
dos que a veem como misticismo, 
curandeirismo e pouco científi ca. 

SUMÁRIO: Brasil – Origens Fami-
liares em uma Propriedade Rural, 
Primeira Regressão, Infância e 
Adolescência de Izabel, Nascimen-
to e Primeiros Anos.

Literatura Nacional

AUTOR: Edison Flávio Martins
PÁGINAS: 176
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/11
PESO: 0,280
ISBN:9788563381729
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A Estrada

A obra é um grito de rebeldia para 
uma geração sem heróis, uma 
geração sem líderes, na qual não 
existem Beatles, não existe Sex 
Pistols, nem poetas beats ou qual-
quer outra fonte de rebeldia. 

SUMÁRIO: I, II, III, IV, Reviravoltas 
de um voyeur, Este solo, Anula-
ção, Em tom maior, Desapareço, 
Duas Torres, Céus do abismo, Vou 
trancar essas parábolas (Sou um 
escravo da realidade), Morto, Que 
poeta eu sou (Desgraça), Verdade, 
Marfi m, No curral da morte.

Literatura Nacional

AUTOR: Jefferson Carvalhaes De 
Oliveira Souza Da Silva
PÁGINAS: 92
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/11
PESO: 0,130
ISBN:9788564367890

O Barco Voador

Em uma viagem inesquecível e 
cheia de aventuras, dois adoles-
centes empreendem uma viagem 
de fuga pelos mares do Pacífi co 
que, com seus enormes desa-
fi os, acabou por transformá-los 
em dois precoces adultos. O cão 
labrador Lab, que os acompanha, 
faz a viagem se tornar ainda mais 
agradável e atrativa. Uma história 
emocionante, principalmente para 
quem gosta de animais.

Literatura Nacional

AUTOR: José Carlos O’reilly Torres
PÁGINAS: 284
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/11
PESO: 0,440
ISBN:9788564367708

A receita da Dra. Elizabeth

A obra é composta de contos e 
histórias envolvendo a natureza 
humana e que remetem as tra-
gédias do cotidiano, envolvendo 
pessoas comuns da sociedade. 
É possível, através da leitura do 
livro, desvendar alguns mistérios 
que acometem as pessoas em sua 
relação interpessoal e de amplitu-
de social, de tal maneira a escla-
recer situações que estão bastante 
claras, mas não são vistas de 
forma cristalina no cotidiano em 
que vive o ser humano. 

SUMÁRIO: Cansei: foi por medo de 
avião, A porta, Além da imagina-
ção, Desencontro, Cigarro, Keka e 
Biro, A receita da Doutora Eliza-
beth.

Literatura Nacional

AUTOR: Guimarães Ortega
PÁGINAS: 132
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/11
PESO: 0,200
ISBN:9788564367029
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O Ano em que a Terra Acabou

O autor consegue passar um fi lme 
de fi cção científi ca no livro, atra-
vés de sua narrativa dinâmica e 
envolvente, a agonia de um planeta 
Terra, atormentado pelo risco de 
seu fi m iminente causado por um 
fenômeno astronômico.

SUMÁRIO: O Começo, A Busca, 
Volta ao Passado, Alienígenas, 
Onde?, Reveillon de 2263: 13 anos 
para o fi m, Moggeanos - O Primei-
ro Encontro, Como Posso Ajudar?, 
Os Peregrinos do Espaço, A Guerra 
Chega, Anna Conversa com Deus, 
Na Velha Terra, Sendo Sondados, 
Anna Cheg.

Literatura Nacional

AUTOR: José Carlos O’reilly Torres
PÁGINAS: 272
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/11
PESO: 0,340
ISBN:9788564367715

Fim

A obra apresenta um reconheci-
mento de culpa das elites sociais 
em relação à situação de desi-
gualdade do país, que concordam 
que a situação atual de descaso 
e corrupção foi, em grande parte, 
permitida pelo baixíssimo investi-
mento em educação. 

SUMÁRIO: Brasil, o país do futu-
ro?, Da falta de ação à depredação, 
O Porto, Ajuda em boa hora, Man-
tendo a fonte de renda, A cidade 
em confl ito, A viagem, A cidadã, 
Nordeste Redentor, A volta ao Rio, 
O velho continente, O assassinato 
da esperança, A revelação.

Literatura Nacional

AUTOR: José Carlos O’reilly Torres
PÁGINAS: 324
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: JAN/11
PESO: 0,510
ISBN:9788563381477

24 de Julho

Um homem narra, a partir da 
véspera da manhã em que perde o 
pai, as lembranças que lhe toma-
ram de assalto em meio a uma 
situação de perda dolorosa, e o 
poder que a rememoração tem de 
dar novos sentidos à vida vivida. As 
reminiscências aparecem ora com 
um toque de humor, ora com certa 
densidade sentimental devido à 
perda recente, e a elas próprias 
ganham nuanças e atenção explí-
cita por toda a obra. 

SUMÁRIO: Um encontro especial, 
Uma noite e tanto, Uma triste no-
tícia, Os dois cuiabanos, Aventuras 
em Goiás, A mais longa das noites, 
Alguns ensinamentos, O garimpo, 
Seu lugar preferido, A manhã mais 
cinzenta, Tolices hilárias, Peque-
nas grandes alegrias, À margem 
do adeus, Enfi m, a despedida, De 
fato, uma rica história,

Literatura Nacional

AUTOR: João Luiz Da Luz Hellrigl
PÁGINAS: 100
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/11
PESO: 0,170
ISBN:9788581480022
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O ACADÊMICO CRIMINOSO E 
DEMAIS CONTOS NADA METAFÍ-

SICOS

Em O acadêmico criminoso... os 
contos expressam os olhares 
moralistas e conceituais que estão 
presentes em todos nós e se ar-
rogam no direito julgar e analisar 
o cotidiano. Olhares que cavam 
fossos e constroem barreiras. As 
cenas do dia a dia, ora são vistas 
com um rigor metodológico, quase 
que acadêmico, ora são vistas 
com um olhar carregado de um 
moralismo patriarcal, que não vê 
as possibilidades de ser feliz e de 
sorrir à toa. 

SUMÁRIO: O incômodo beijo 5 
Um mercado e seu vendedor de 
orquídeas 9 O rock e as garrafas 
coloridas num mercado distante, 
entre outros temas abordados.

Literatura / Letras

AUTOR: ANTONIO CARLOS LOPES 
PETEAN
PÁGINAS: 116
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: OUT/19
PESO: 0,150
ISBN: 9788546217069

FRANQUEZA POÉTICA

DITOS DE MUITO PENSAR

Em Franqueza Poética encon-
tramos a primeira coletânea de 
poesias editada de Edison Aurélio 
Corazza. Um homem de Direito, 
advogado e juiz, formado e atuante 
na área que liberta e afl ige. Um 
poeta que se construiu ao longo 
do tempo e da paixão pela leitura. 
As palavras, suas companheiras 
diárias, foram tomando forma e 
sentindo em sua vida de leitor e 
estudante. O Direito e a Filosofi a 
abriram as portas para refl exão e 
senso crítico em relação à rea-
lidade e a concepção de mundo. 
Perfeccionista e exigente.

SUMÁRIO: Prefácio  Apresentando 
o autor  Natureza  Personagens  
Sentimento  Mitologia  Amálgama

Literatura / Letras

AUTOR: EDISON AURÉLIO CORA-
ZZA
PÁGINAS: 84
FORMATO: 12X18CM
PUBLICAÇÃO: JAN/20
PESO: 0,115
ISBN: 9788546220014

DENÚNCIA POÉTICA I

Em sua obra de poesia a auto-
ra Débora Dias Santana, busca 
conectar o leitor com o gênero, de 
maneira realista e cunho acusa-
dor, sempre tentando reafi rmar 
o papel de excelência da escrita 
no processo autoconhecimento. 
Resultado de situações reais de 
dor, tormento e busca por justiça, 
segundo a própria autora, a obra 
tem como um de seus principais 
objetivos “curar” a si própria, 
assim como, despertar essa ex-
periência nos leitores, em tom de 
“denúncia poética”. Além de seu 
peso dramático, a obra também 
busca exaltar o amor como forma 
de ressignifi cação. 

SUMÁRIO: Prefácio Apresentação 
Poesias Conclusão Posfácio

Literatura / Letras

AUTOR: DÉBORA DIAS SANTANA
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FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: NOV/20
PESO: 0,200
ISBN: 9786558401599
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O VAQUEIRO E A SENHORA DAS 
ÁGUAS

Nesta obra, Daniel se apropria da 
história do vaqueiro e reafi rma seu 
compromisso social por uma so-
ciedade mais igualitária, sua luta 
por justiça social e por uma convi-
vência equilibrada entre o homem 
e o mundo natural. Vai apontando 
valores humanos que deveriam 
nortear as ações dos indivíduos e 
da coletividade, a convivência entre 
os homens e os outros seres vivos 
e tenta chamar atenção para o que 
perdemos no caminho. 

SUMÁRIO: Prefácio  Capítulo 1 - 
Origens  Uma noite, uma grande 
história  O ritual  A revelação e o 
preço a pagar  Hora de cumprir a 
missão  Vida nova para os Tabaja-
ras, entre outros temas abordados.

Literatura / Letras

AUTOR: DANIEL MARINHO ALMEI-
DA
PÁGINAS: 172
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: DEZ/20
PESO: 0,220
ISBN: 9786558402558

RECORDAÇÕES

Uma trajetória de vida a ser lembrada

Esta obra deverá compor uma 
trilogia, cuja as outras obras já 
estão em andamento sobre os 
Martins e seu cotidiano no século 
XIX, demonstrando o fervilhar da 
sociedade com pessoas que alter-
navam entre as tradições culturais 
e às necessidades de mudanças, 
inclusive quanto à situação dos 
trabalhadores, escravos, já, que 
a Colônia de Portugal – Brasil, 
estava sendo pressionada pelos 
países do velho continente a pro-
clamarem a libertação dos negros 
trazidos da África para servirem no 
continente aos grandes Senhores 
de Engenhos. 

SUMÁRIO: Prefácio  Capítulo I: 
A fazenda  Capítulo II: A família  
Capítulo III: O início  Capítulo IV: O 
passeio, entre outros temas.

Literatura / Letras

AUTOR: AILTON HENRIQUE DE 
QUEIROZ
PÁGINAS: 184
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JAN/21
PESO: 0,230
ISBN: 9786558401377

POETA POR INTEIRO

Poeta por inteiro é uma obra de 
poemas autobiográfi cos, de auto-
ria de Osanah Setúval, que narra 
de maneira profunda e romântica 
sua experiência com a dor, o so-
frimento e a depressão. Em cada 
poema, o autor busca narrar sua 
profunda experiência com a dor, 
assim como a jornada percorrida a 
caminho do amor, de maneira in-
teira e completa. Em seus poemas, 
o autor busca deixar explicito o 
quanto o amor e a paixão o torna-
ram completo, inteiro, mas que os 
momentos de sofrimento também 
fi zeram parte do processo. 

SUMÁRIO: Apresentação  Prefácio  
01. Apenas sou  02. Sentidos  03. 
Amor sem dor  04. Quero e sin-
to  05. Receita para o amor, entre 
outros temas 

Literatura / Letras

AUTOR: OSANAH SETÚVAL
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FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAR/21
PESO: 0,185
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ROMANCE DO DESASSOSSEGO

Romance do desassossego é uma 
obra poética que busca despertar 
em seus leitores, sentimentos 
diversos, a partir de sua narrativa 
em primeira pessoa, o ator narra 
a angústia e o silêncio e como 
ambos os sentimentos podem ser 
uma tormenta, sendo esses con-
fl itos essenciais de todo o ser hu-
mano. Toda essa premissa poética 
e posta nos dias atuais, analisando 
como temos encarado solidões 
profundas em tempos de ascensão 
das mídias digitais (e sociais).

SUMÁRIO: Apresentação  Capítulo 
1  Capítulo 2  Capítulo 3  Capítulo 
4  Capítulo 5  Capítulo 6  Capítulo 7  
Capítulo 8  Capítulo 9  Capítulo 10  
Capítulo 11  Capítulo 12  Capítulo 
13  Capítulo 14  Capítulo 15  entre 
outros

Literatura / Letras

AUTOR: ALBÉRIS ERON FLÁVIO DE 
OLIVEIRA
PÁGINAS: 144
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAR/21
PESO: 0,180
ISBN: 9786558403890

ANTOLOGIA POÉTICA ABAETETU-
BA

Antologia Poética Abaetetuba, é 
uma obra que reúne alguns poe-
mas e textos em formato de prosa, 
alguns inéditos e outros já conhe-
cidos, principalmente nos meios 
digitais, com objetivo de apresen-
tar às novas gerações um “legado 
poético” dos textos de dois autores 
paraenses da cidade de Abaetetu-
ba. O objetivo é alcançar o público, 
sobretudo os jovens, que ama 
literatura e continua gostando e 
consumindo poesias, mesmo com 
os tempos atuais, com o advento 
da internet.

SUMÁRIO: Apresentação Abei-
rando o luar A palavra poética  
Agapanto  Almagesto  Alvorada  
Andaluzia  Anhangabaú  Apocalip-
se, entre outros temas abordados.

Literatura / Letras

AUTOR: BENILTON LOBATO CRUZ
PÁGINAS: 92
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAI/21
PESO: 0,170
ISBN: 9786558402510

AMAR PRA QUÊ?!

Amar pra quê, traz algumas 
histórias reais sobre o amor, em 
forma de poemas. Algumas dessas 
histórias narradas pela autora são 
fruto de questionamentos sobre o 
porquê amar se esse sentimento 
traz sofrimento? É resultado de 
algumas experiências ruins com 
o amor. Os poemas trazem sensi-
bilidade e leveza a respeito de um 
tema que pode trazer dores.

SUMÁRIO: Apresentação  CRISE!!!  
SOU MULHER  Eu e Manoel de 
Barros  Escrevo por que as pa-
lavras fi cam entaladas na minha 
garganta...  Eu e o espelho  Eu 
sofro demasiadamente as dores do 
mundo  Sobre o chorar...  Materni-
dade.

Literatura / Artes
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SAPATOS À PORTA

Está obra de base literária, aborda 
questionamentos relacionados a 
pandemia mundial decorrente do 
Coronavírus e os impactos político 
e econômicos que esse vírus para 
o mundo. Sobre o olhar de uma 
família confi nada, o livro busca 
debater essas e outras questões a 
partir da vivência dessa família. 

SUMÁRIO: Memórias das sema-
nas pré-quarentena Primeira 
semana de quarentena: economia 
e Covid-19 Segunda semana em 
quarentena: as pessoas precisam 
tomar decisões Terceira semana 
em quarentena: as pessoas se 
deparam frente aos custos de 
oportunidade  Quarta semana da 
quarentena: as pessoas agem 
racionalmente, entre outros temas 
abordados.
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DE VOLTA AO PLANETA TERRA

De volta ao planeta Terra, é uma 
narrativa que data do século XXII 
em um planeta Terra em um 
período catastrófi co, pós pande-
mia, problemas na área da saúde 
e falta de emprego. Diante disso, 
os habitantes decidem migrar para 
outro Planeta X em busca de me-
lhor qualidade de vida. Além dessa 
situação há outras implicações, 
por conta da ação do governo que 
aspira a ditadura, com o controle 
da comunicação, das informa-
ções, das riquezas e a liberdade a 
população. 

SUMÁRIO: CAPÍTULO 1 UMA 
GRANDE JORNADA CAPÍTULO 2 A 
CHEGADA CAPÍTULO 3 O CENTRO 
DE CONTROLE CAPÍTULO 4 OS 
LABORATÓRIOS DE PESQUISA, 
ENTRE OUTROS TEMAS.
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VESTÍGIOS BANAIS

Vestígios banais, é uma obra 
organizada que traz uma reunião 
de contos (11 no total) contextu-
alizados na cidade de Manaus e 
caracterizados em tempos e con-
textos muito específi cos em cada 
história. São diferentes narrativas 
apresentadas como um respiro 
em tempos difíceis e que exaltam 
a importância da literatura e dos 
caminhos, jornadas e experiências 
vividos em cada narrativa.

SUMÁRIO: APRESENTAÇÃO  C.E. 
DR. AMIL CAMPOS DE LÓTUS  
HERANÇAS  SOCORRO  FLORBE-
LA  PROSA À MEIA-LUZ  E NUNCA 
MAIS ACORDAR...  NAVIO NEGREI-
RO  ÓDIO CORDIAL  UM OPERÁ-
RIO DO ESQUECIMENTO ORFEU.  
BALADA DE ANASTÁCIA
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LÁGRIMAS DE NORMAH

Lágrimas de Normah, é uma 
narrativa que destaca a relevância 
da vida, os sonhos e sentimentos 
genuinamente humanos, com per-
sonagens que ilustram de maneira 
real e familiar, e que os apro-
ximam dos leitores. Os autores 
contam uma história que busca 
impulsionar o sonho e sobretudo a 
coragem.

SUMÁRIO: Capítulo 1 Capítulo 2 
Capítulo 3  Capítulo 4 Capítulo 5 
Capítulo 6  Capítulo 7 Capítulo 8  
Capítulo 9 Capítulo 10 Capítulo 11 
Capítulo 12 Capítulo 13  Capítulo 
14 Capítulo 15 Capítulo 16 Capítulo 
17 Capítulo 18 Capítulo 19 Capítulo 
20 Capítulo 21 Capítulo 22 Capítulo 
23 Capítulo 24 Capítulo 25 Capítulo 
26 Capítulo 27 Capítulo 28
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A VIDA EM POEMAS POR TETÊ E 
SUKINHA

A vida em poemas, reuni compo-
sições que abordam temas impor-
tantes da vida como: a infância, so-
nhos, acontecimentos da vida que, 
nas palavras das autoras (e irmãs), 
se transformam em literatura e 
poesia. Os poemas que constituem 
a referida obra, narram o poder 
da superação e a importância de 
saber viver cada momento inten-
samente, um relato e um suspiro 
da vida durante o período caótico 
da pandemia do Covid-19

SUMÁRIO: PREFÁCIO MEU NATAL, 
FESTA DE LUZ  ISOLAMENTO  O 
MUNDO DE CABEÇA PRA BAIXO  
MUDANÇAS  O GRITO DAS QUE-
BRADAS  NÃO TEIMA AMORZINHO  
FINAL DE CURSO  CARTOLA DA 
EDUCAÇÃO
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MEMÓRIAS DE VIDA

Poesia e prosa

Memórias de vida poesia e prosa, 
é uma obra que reúne poesias, 
contos e crônicas, escritos por 
professores do curso de Letras da 
Universidade do Estado da Bahia 
(Uneb) com a temática profunda 
sobre a vida, como amor, crenças, 
ilusões e utopias. Dividida entre 
esses três gêneros e três capítulos 
a obra permite uma viajem por 
memórias, sentimentos e ações do 
cotidiano que constituem a exis-
tência do ser humano.

SUMÁRIO: APRESENTAÇÃO  PRE-
FÁCIO  INTRODUÇÃO  P O E S I A S 
C R Ô N I C A S C O N T O S P O E 
S I A S CONSCIÊNCIA  VIDA  SOU  
MULHER  TEMPO  EVOLUÇÃO  
PODEROSA  ORGULHO  SENTI-
MENTOS DA VIDA  NÓS  O PODER 
DO TEMPO  SERÁ?
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