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TÍTULOS
CIUMENTO DE CARTEIRINHA
Autor: Moacyr Scliar
Editora: Ática
Moacyr Scliar, premiado autor infanto-juvenil e membro da Academia Brasileira de Letras, faz uma
homenagem ao renomado escritor Machado de Assis e seu clássico “Dom Casmurro”, escrevendo uma
história sobre o ciúme e tudo que esse sentimento é capaz de levar um ser humano a fazer. A obra conta a
história de um grupo de amigos de Itaguaí (RJ) que participa de um concurso -- cujo prêmio em dinheiro
possibilitaria a reconstrução de sua escola, soterrada durante um temporal. O objetivo da disputa é provar se
Capitu, personagem marcante de Dom Casmurro, traiu ou não Bentinho, seu marido. Entre os jovens
participantes está Francesco, ou Queco (menino inteligente e sonhador), seu amor de infância Júlia, e seus
amigos Vitório e Fernanda.
OS MISERÁVEIS
Autor: Victor Hugo
Adaptação: Walcyr Carrasco
Editora: Moderna
Após cumprir pena de trabalhos forçados por quase vinte anos, Jean Valjean é posto em liberdade. Seu
coração está cheio de ódio e rancor. Sem ser aceito em nenhum lugar, encontra abrigo na casa do bispo, que
lhe oferece comida e pouso. Mas a amargura e a revolta que traz no coração fazem com que Jean Valjean
não reconheça a generosidade recebida. A partir desse acontecimento, Jean Valjean vai descobrir uma fé que
julgava morta dentro dele, e qualidades que também desconhecia haver em si próprio.
1808 (EDIÇÃO JUVENIL ILUSTRADA)
Autor: Laurentino Gomes
Editora: GloboLivre
Como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a
História de Portugal e do Brasil. A obra mostra como a disputa entre ingleses e franceses influenciou a decisão
de D. João VI de evitar um conflito direto e acabou mudando a relação entre a metrópole e a colônia. Antes
da chegada da família real, o Brasil funcionava apenas como uma colônia de exploração que fornecia riquezas
para os portugueses. A edição juvenil une informações e imagens apresentando a história brasileira de forma
fluida e simples.
CORAÇÕES AO ALTO
Autor: Vandré Batista
Editora: Grafmarques
O Amor, a caridade, o cuidado e o “amai-vos uns aos outros” precisam constantemente de uma revisão no
coração humano. A proposta deste livro é encantar-se, enamorar-se, mas também refletir sobre o impacto
que o Amor Divino causa nos corações que se propõem a ir além do sentimento. Corações ao Alto é mais
que um imperativo, é um convite amoroso.

