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APRESENTAÇÃO
A Editora Alaúde tem o prazer de apresentar seu novo
catálogo.
Fruto do esforço de autores, profissionais do livro de uma
forma geral e também da colaboração dos leitores, que,
com sua percepção e perfil participativo, nos ajudaram a
colocar foco nos temas, este trabalho reflete a consolidação
da editora em um mercado competitivo e desafiador.
Muitas boas novidades ainda estão por vir, visando sempre a oferta de excelentes títulos em projetos gráficos bem
produzidos e de bom gosto.
Neste catálogo, você encontrará os livros agrupados por
temas. Cada um apresenta a reprodução da capa, um resumo sobre a obra e demais informações técnicas.

Alimentação natural
Referência no assunto,
a Alaúde reúne em seu catálogo alguns
dos mais respeitados e longevos títulos
sobre alimentação e saúde do mercado,
além de trazer as últimas tendências mundiais
para manter seus leitores sempre atualizados.
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UMA CONVERSA ENTRE UM MÉDICO E UM JORNALISTA CURIOSO SOBRE A BOA ALIMENTAÇÃO
Mark Bittman e Dr. David L. Katz
O jornalista best-seller Mark Bittman e o médico David L. Katz vão acabar de vez com
as dúvidas sobre comida, saúde e dietas para você encontrar as respostas de que precisa. Em Comer o quê?, eles discutem a importância de usar a ciência e o bom senso
quando se trata de nosso consumo e alimentação e explicam como nossas escolhas
alimentares são impactadas pelos aspectos culturais da sociedade que vivemos. Qual é
a melhor dieta? Devo tomar uma taça de vinho todos os dias? O que é glúten? Contar
calorias é importante? O que são alimentos ultraprocessados? E quando se trata de
proteínas, gorduras e carboidratos, quais são bons e quais são ruins? Os ovos fazem
bem para a saúde ou são vilões?

Alimentação saudável

978-65-86049-59-6 / 16 x 23 cm / 224 páginas / P&B / Brochura / R$ 49,90

LAROUSSE DAS RECEITAS VEGETARIANAS PRÁTICAS
Larousse (coord. editorial)

Este livro apresenta 200 receitas muito práticas, que levam 6 ingredientes ou menos e tem no máximo 4 etapas de preparo. A culinária vegetariana é muito diversificada e oferece um número infinito de possibilidades. Amplamente ilustrado, aqui
você vai encontrar deliciosas receitas para um almoço de domingo, petiscos com
os amigos, jantar a dois, lanchinhos, saladas e sobremesas.
978-85-7881-593-6 / 21 x 28 cm / 416 páginas / Colorido / Brochura / R$ 199,00

COZINHA DE PROTESTO
Carol J. Adams e Virginia Messina
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Nossas escolhas alimentares têm muito mais impacto social, político e econômico do
que a maioria das pessoas imagina. Quem tem sorte se alimenta três ou mais vezes ao
dia, e o que comemos ou deixamos de comer não afeta apenas nossa saúde pessoal
e o meio ambiente, mas também se conecta com questões de justiça, misoginia, segurança nacional e direitos humanos.
Com posfácio de Daniela Rosendo, doutora em filosofia e uma das maiores especialistas em ecofeminismo no Brasil, este livro mostra que qualquer pessoa pode contribuir
para uma mudança positiva em face dos profundos desafios do nosso tempo.
978-65-86049-24-4 / 14 x 21 cm / 288 páginas / P&B / Brochura / R$ 59,00

SABOR SEM GLÚTEN

MAIS DE 100 RECEITAS TESTADAS E APROVADAS
Denise Godinho

Em Sabor em glúten, Denise Godinho apresenta alternativas para as pessoas com
restrições ao glúten. Suas receitas mostram que é possível, sim, comer pães, bolos
e tortas feitos com uma combinação especial de farinhas que conferem textura e
gosto que nada deixam a desejar aos da farinha de trigo. O livro também dá dicas
de como manter a despensa livre do glúten e a cozinha cheia de guloseimas que
agradam o paladar de toda a família.
978-65-86049-38-1 / 18 x 25 cm / 144 páginas / Colorido / Brochura / R$ 89,00
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VEGETARIANDO
SENAC/EDITORA ALAÚDE
Com receitas práticas, preparadas com ingredientes acessíveis, este livro traz 60 receitas criadas pelos mais renomados chefs, cozinheiros e influencers da culinária vegana e vegetariana, para mostrar que é possível se alimentar com menos carne, mais
vegetais e muito sabor no dia a dia. Além disso, traz uma explicação sobre as PANCs
(plantas alimentícias não convencionais) e um texto médico bastante esclarecedor
sobre os principais aspectos nutricionais, os mitos e as verdades da alimentação sem
carne.
978-65-86049-10-7 / 18 x 25 cm / 168 páginas / Colorido / Brochura / R$ 65,00
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QUASE VEGETARIANO
RECEITAS CRIATIVAS PARA QUEM QUER COMER MENOS CARNE E MAIS VEGETAIS
A dieta vegetariana oferece diversos benefícios para a saúde. Seguir uma dieta
sem carne também apela para a questão dos direitos dos animais, do consumo
consciente e da proteção ao meio ambiente. Por isso, mais do que nunca, as
pessoas estão diminuindo o consumo de carne e adotando algum tipo de dieta
baseada em vegetais.
Algumas pessoas eliminam totalmente a carne; outras ainda consomem aves, mas
cortaram a carne vermelha; outras dão preferência a peixes e frutos do mar; a
maioria ainda mantém leite, queijos e ovos no cardápio. Foi pensando nessa variedade de pessoas e paladares que as deliciosas receitas deste livro foram criadas.
978-85-7881- 528-8 / 21,5 x 26,7 cm / 240 páginas / Colorido / Brochura / R$ 89,00

50 PETISCOS VEGANOS

DELÍCIAS DE BOTECO PARA SABOREAR EM CASA
Katia Cardoso
Happy hour com os amigos? Reencontro dos colegas da firma? Um drinque com
o crush? Se nessas ocasiões você passa fome porque não encontra opções veganas, este livro é para você. Aqui, a bola da vez são os petiscos de boteco, as comidinhas de bar, aquelas delícias que transformam qualquer encontro de amigos em
um delicioso bate-papo. Se os acepipes forem veganos e saudáveis, então, melhor
ainda! Para abrir os trabalhos e estimular o apetite, nada melhor do que a dupla
caldinho e petisco, certo? Clássicos como o caldinho de feijão e a sopa de cebola
estão ao lado de versões mais modernas e criativas como o caldinho de milho
com pesto de agrião. Para petiscar, bruschettas e espetinhos, além de minicuscuz
de legumes e quadradinhos de tapioca.
978-85-7881-500-4 / 16 x 21 cm / 136 páginas / Colorido / Brochura / R$ 45,00

COZINHA VEGANA PARA BEBÊS E CRIANÇAS
Gabriela Oliveira

Como alimentar bebês e crianças seguindo uma dieta vegana com refeições completas, nutritivas, gostosas e, ainda, feitas de maneira prática e rápida? É essa dúvida de
muitos pais e mães que Cozinha vegana para bebês e crianças pretende responder,
fornecendo ao leitor 150 receitas veganas completas e muito saborosas para a alimentação infantil. E mais: o livro ainda traz quadros nutricionais e tabelas informativas;
exemplos de menus diários para cada fase do desenvolvimento infantil; sugestões para
incentivar as crianças a provar novos alimentos; introdução dos alimentos em função
da idade; informações completas sobre como garantir a ingestão de proteínas numa
dieta vegana; quadros com as principais fontes de origem vegetal de proteína, ferro,
cálcio, vitamina C, ômega 3 – e muito mais!
978-85-7881-613-1 / 18 x 26 cm / 216 páginas / Colorido / Brochura / R$ 89,00
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VIREI VEGETARIANO. E AGORA? (2a edição ampliada e atualizada)
Dr. Eric Slywitch

Escrito por um dos maiores nomes brasileiros da nutrologia e do vegetarianismo, o
livro responde às dúvidas e aos mitos mais comuns que rondam a dieta vegetariana,
dá orientações para montar refeições equilibradas e informações sobre suplementos
alimentares, além de trazer soluções práticas para obstáculos e impasses do dia a dia,
como dicas práticas para lidar com a família e os amigos, e conselhos para pais que
têm filhos vegetarianos. Nesta 2ª edição ampliada e atualizada, o Dr. Eric Slywitch abre
um diálogo com os ativistas veganos, compartilha orientações específicas acerca do
vegetarianismo para crianças de até 2 anos e divulga os achados, até então inéditos,
de um estudo que fez em parceria com a International Vegetarian Union (IVU) que
versam sobre a suplementação nutricional nas principais fontes de proteína animal.
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978-65-86049-28-2 / 16 x 23 cm / 200 páginas / P&B / Brochura / R$ 49,00

UM JEITO MODERNO DE COMER
MAIS DE 200 RECEITAS VEGETARIANAS INCRÍVEIS PARA SAIR DO TRIVIAL
Anna Jones (Inglaterra)
Com mais de 200 receitas vegetarianas descomplicadas e saborosas, este livro
define o que é a culinária vegetariana moderna e é perfeito para esse novo jeito
de comer.
978-85-7881-506-6 / 22,5 x 27,8 cm / 352 páginas / Colorido / Brochura / R$ 109,00

O LIVRO DE RECEITAS DO BLOG FRU-FRUTA
PARA UMA VIDA MAIS DOCE E SAUDÁVEL
Pati Bianco

Gosta de bolo, mas é alérgico a ovo? Adora um brigadeiro, mas não pode ingerir
lactose? Então, este livro é para você. Pati Bianco, criadora do blog Fru-fruta, desenvolveu 50 doces perfeitos para quem sofre com esse tipo de alergia e intolerância
alimentar, pois as receitas não levam ovos, leite, manteiga ou mel – e muitas também não contém glúten nem açúcar! São opções para alegrar o café da manhã,
sobremesas para arrematar uma bela refeição, lanchinhos para levar na bolsa ou
degustar em casa com uma xícara de chá, além de bebidas quentes e frias. O livro
tem conteúdo digital extra, como QR Codes que mostram como variar a receita
ou GIFs que ilustram algumas etapas do preparo.
978-85-7881-428-1 / 16 x 21 cm / 144 páginas / Colorido / Brochura / R$ 55,00

O LIVRO DE RECEITAS DO BLOG TEMPERO ALTERNATIVO
PARA UMA ALIMENTAÇÃO NATURAL E SAUDÁVEL
André Fronza

Com mais de 50 receitas veganas inéditas, o primeiro livro do famoso blog Tempero Alternativo ensina pratos fáceis e práticos para o dia a dia.Traz a seus milhares
de seguidores novas opções para todas as refeições, muitas delas acompanhadas
por conteúdo digital extra, como QR Codes que indicam variações na receita ou
GIFs que mostram fotos de algumas etapas do preparo. Neste livro, a brasilidade
imperou na escolha dos pratos – tem feijoada, bobó, cuscuz e manjar – e dos
ingredientes, como maracujá, jabuticaba, açaí, mandioca e palmito. O livro também
traz receitas básicas para ajudar a planejar o cardápio e duas receitas extras para
incrementar os pratos.
978-85-7881-423-6 / 16 x 21 cm / 144 páginas / Colorido / Brochura / R$ 55,00

FLOR DE SAL

O LIVRO DE RECEITAS DO BLOG PARA UMA ALIMENTAÇÃO MAIS NATURAL E CONSCIENTE

978-85-7881-525-7 / 16 x 21 cm / 144 páginas / Colorido / Brochura / R$ 55,00

50 MARMITAS VEGANAS

DELÍCIAS PARA SABOREAR A QUALQUER HORA
Katia Cardoso
Para quem precisa se alimentar fora de casa e nem sempre encontra opções
atraentes tanto para o paladar quanto para o bolso, 50 marmitas veganas é o
livro ideal.
As receitas foram pensadas para serem servidas em marmitas, montadas em potes
ou armazenadas em saquinhos plásticos ou de papel, ou seja, para serem levadas
para qualquer lugar e saboreadas a qualquer hora.
978-85-7881-417-5 / 16 x 21 cm / 136 páginas / Colorido / Brochura / R$ 45,00

INGREDIENTES CASEIROS VEGANOS
Miyoko Schinner

Um guia para preparar ingredientes básicos veganos, este livro é essencial para
quem deseja evitar produtos industrializados, cheios de aditivos químicos, de maneira muito prática. Tome as rédeas da sua alimentação e prepare você mesmo
gostosuras como iogurte, leites, manteiga e queijos (tudo sem lactose!) e opções
para substituir a carne, como linguiça vegana, almôndegas de lentilha, nuggets,
pepperoni, bolinhos e muito mais. Além disso, deixe pronto em sua despensa delícias que facilitam o dia a dia, como misturas prontas para panquecas, bolos e sopas,
massa para pizza, biscoitos e macarrão, e condimentos que trazem mais sabor ao
prato, como mostarda, ketchup, maionese e molhos.
978-85-7881-414-4 / 18 x 21,8 cm / 224 páginas / Colorido / Brochura / R$ 79,00

O LIVRO DE RECEITAS DO BLOG HERBIVORAZ

PARA UMA ALIMENTAÇÃO MAIS SAUDÁVEL
Julia Guedes
Este livro traz pratos inspirados pelos melhores ingredientes que a natureza pode
oferecer. Aqui, os produtos do campo saem do trivial e ganham ares elegantes, e
cada preparação é uma experiência única. São 50 receitas veganas de entradas,
pratos principais, acompanhamentos, lanches, petiscos e sobremesas, além de bebidas e coquetéis diferenciados. O livro também ensina como incrementar os pratos
usando sabores naturais, mostra como montar o prato ideal, dá dicas de organização e uma lista de utensílios básicos para equipar a cozinha. Além disso, várias
receitas trazem conteúdo digital exclusivo: QR Codes com links para incrementar
os pratos ou GIFs que ilustram etapas do preparo para facilitar a vida de quem não
tem intimidade com as panelas.
978-85-7881-432-8 / 16 x 21 cm / 144 páginas / Colorido / Brochura / R$ 55,00
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Gabi Mahamud
Com mais de 60 receitas veganas, o primeiro livro do famoso blog Flor de Sal
ensina pratos reconfortantes para todas as ocasiões. Gabi Mahamud apresenta
opções para todas as refeições, muitas delas acompanhadas por conteúdo digital
extra, como QR Codes que indicam variações na receita ou GIFs que mostram
algumas etapas do preparo. Seu segredo é combinar sabor e memórias afetivas
em pratos saudáveis (e algumas gordices também!). São tortas, massas, salgadinhos,
doces, bolos, lanches e bebidas, além de versões vegetais de maionese, requeijão
e queijo. Sempre com bom humor e simplicidade, o livro ainda traz dicas contra o
desperdício e técnicas para valorizar os ingredientes e turbinar o paladar.

DETOX DIA A DIA

Astrid Pfeiffer
Não é segredo que a vida corrida de hoje tem um alto preço: estresse, cansaço e
uma alimentação desregrada fazem parte do cotidiano de muitos de nós. Pobre do
nosso corpo, que sofre as consequências em silêncio, sem fôlego para se defender.
Para ajudar nessa batalha, a premiada nutricionista Astrid Pfeiffer traçou um plano
de ataque infalível: são 10 dias de detox que vão reforçar sua imunidade, recarregar
suas energias e restabelecer seu equilíbrio. E ela vai além: as mais de 70 receitas
vão mostrar que é possível ter uma alimentação livre de toxinas, saudável e muito
saborosa todo dia. É a vitória da saúde e do bem-estar contra a má alimentação.

Alimentação saudável
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978-85-7881-368-0 / 18 x 25 cm / 160 páginas / Colorido / Brochura / R$ 69,00
BEST DIET COOKBOOK

VEGANO PELO MEDITERRÂNEO

50 RECEITAS QUE VALEM A VIAGEM

Este livro apresenta 50 versões veganas de receitas tradicionais de diversos
países banhados pelas extraordinárias águas azuis do Mediterrâneo. Você
vai encontrar pratos típicos da Europa, África e Oriente Médio, tanto salgados quanto doces. O livro também traz uma breve introdução sobre a
culinária da região. Nenhuma receita contém produtos de origem animal
e todas valorizam os ingredientes frescos em pratos que fazem bem ao
corpo e ao coração.
978-85-7881-533-2 / 20 x 20 cm / 128 páginas / Colorido / Brochura / R$ 59,00

COZINHA VEGANA PARA O DIA A DIA
Gabriela Oliveira
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Em Cozinha vegana para o dia a dia, Gabriela Oliveira reuniu mais de 100 receitas práticas e deliciosas para agradar aos paladares mais exigentes, sempre sem carne, ovos
ou laticínios. Combinando os pratos de cereais e leguminosas, um jantar substancioso e
reconfortante está garantido – e todos os nutrientes também. Se a pedida for um lanche descontraído, as receitas de tortas, pizzas hambúrgueres, pães e molhos vão fazer
bonito. Já no fim de semana, que tal reunir os amigos e oferecer bolinhos, croquetes e
empadinhas para embalar uma conversa animada? Gabriela ensina ainda a fazer leites
e queijos vegetais, indica o valor nutricional dos pratos e explica como montar uma
refeição estritamente vegetariana completa.
978-85-7881-342-0 / 18 x 26 cm / 216 páginas / Colorido / Brochura / R$ 89,00

COZINHANDO EM FAMÍLIA

Natália Werutsky

Em Cozinhando em família, a chef e professora de gastronomia Natália Werutsky
combinou sua experiência como nutricionista com o bom ânimo incessante de
quem tem dois filhos pequenos para criar receitas perfeitas para quem não tem
tempo, mas quer se alimentar bem.
A partir de sua vivência na culinária, das preferências de seus alunos e dos gostos
da espevitada Sofia e do pequeno Luca, Natália traz mais de 80 deliciosos pratos
vegetarianos para café da manhã, almoço e jantar, sem se esquecer das reuniões de
domingo e de celebrações como Natal e aniversários.
978-85-7881-371-0 / 18 x 25 cm / 192 páginas / Colorido / Brochura / R$ 69,00
BEST FOOD & FAMILY BOOK

OS SEGREDOS VEGANOS DE ISA

Isa Chandra Moskowitz
A missão deste livro é ajudar você a preparar pratos saborosos sem carne, com
ingredientes frescos, para o dia a dia. A maioria das receitas não precisa de mais do
que 30 minutos para ficar pronta, e mesmo as mais demoradas são práticas, pois
permitem que você tenha tempo livre enquanto os ingredientes cozinham em
fogo baixo ou douram no forno. São ensopados quentinhos e saladas fresquinhas,
sanduíches que valem por uma refeição e refogados que alimentam um batalhão,
receitas para o café da manhã e também para o almoço de domingo, e muito
mais. Completam a obra dicas para organizar a despensa, técnicas para diferentes
cortes de tofu e sugestões para substituir os alérgenos mais comuns.
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978-85-7881-431-1 / 21,5 x 26,7 cm / 320 páginas / Colorido / Brochura / R$ 99,00

LEITES E MANTEIGAS VEGETAIS

RECEITAS CASEIRAS
Melissa King

Um prato cheio de bons conselhos, dicas úteis e receitas incríveis, este livro é
o melhor manual para fazer leites e manteigas vegetais caseiros e muito mais!
Que nozes, castanhas, amêndoas e avelãs são alimentos poderosos, todo
mundo já sabe. Mas que elas também são ingredientes muito versáteis na
cozinha – a ponto de se transformarem em leites, manteigas, pastas, cookies,
barrinhas e sorvetes – é o que os leitores vão descobrir com o livro Leites e
manteigas vegetais – Receitas caseiras.
978-85-7881-355-0 / 16,5 x 18 cm / 224 páginas / Colorido / Brochura / R$ 59,00

VEGANO? POR QUE NÃO?
Kristy Turner

Se você ama queijos, não vive sem churrasco e morre de tédio só de pensar em
saladas, Vegano? Por que não? vai mudar todos os seus conceitos.Talvez você pense
que ser vegano é muito difícil, mas este livro mostra que é mais simples do que
parece. A blogueira americana Kristy Turner ensina que não só é possível se alimentar bem sem carne, sem ovos e sem laticínios, como também é muito gostoso e
prazeroso. Com comentários divertidos e incentivadores, a autora apresenta 125
receitas que agradarão ao paladar de todos, desde quem quer diminuir o consumo de carne ou quem é alérgico a ovos ou lactose, até quem segue a tendência
mundial de eliminar de vez da dieta os produtos de origem animal.
978-85-7881-303-1 / 16 x 23 cm / 320 páginas / Colorido / Brochura / R$ 99,00

CIRURGIA VERDE

CONQUISTE A SAÚDE PELA ALIMENTAÇÃO À BASE DE PLANTAS
Alberto Peribanez Gonzalez
Você sabia que o que você come alimenta ou mata os micróbios que vivem em seu
corpo? Que os antibióticos têm grande responsabilidade pela sinusite? E que até o tipo
de parto pelo qual fomos trazidos ao mundo influencia em nossa saúde? Esses são
alguns dos fatos que o médico Alberto Peribanez Gonzalez aborda em Cirurgia verde
– Conquiste a saúde pela alimentação à base de plantas. Uma verdadeira aula para
quem deseja compreender mais sobre o funcionamento integral do corpo humano e
a restauração da saúde pela alimentação.
978-85-7881-415-1 / 16 x 23 cm / 512 páginas / P&B / Brochura / R$ 89,00
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RECEITAS PARA COMBATER O DIABETES
Este livro vai ajudar você a conviver bem com o diabetes se alimentando de forma
saudável e saborosa. São mais de 100 receitas de baixo índice glicêmico para café
da manhã, almoço, jantar, lanches e sobremesas, sempre em combinações apetitosas que vão agradar toda a família. O livro traz também as informações nutricionais
de todos os pratos e dois cardápios de 7 dias completos, com contagem de
calorias.Viver com diabetes não precisa ser sem graça!

Alimentação saudável
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978-85-7881-425-0 / 21,5 x 26,7 cm / 240 páginas / Colorido / Brochura / R$ 99,00

50 DOCES VEGANOS

DELÍCIAS FÁCEIS E PRÁTICAS PARA TODOS OS DIAS
Katia Cardoso
Em 50 doces veganos, Katia Cardoso traz receitas para todas as horas. São barrinhas e smoothies para o café da manhã, biscoitinhos e cookies para o lanche da
tarde, pavês e sorvetes para a sobremesa do dia a dia, além de lindos bolos para
ocasiões especiais.
978-85-7881-305-5 / 16 x 21 cm / 136 páginas / Colorido / Brochura / R$ 45,00

O GRANDE LIVRO DOS SUCOS

Pat Crocker

Um guia indispensável para quem quer explorar todos os benefícios nutricionais
que os sucos podem trazer para o organismo. São mais de 350 receitas de sucos,
smoothies, chás e frozens com 150 alimentos diferentes, capazes de combater mais
de 60 problemas de saúde. Fáceis de fazer e repletos de fibras, vitaminas e minerais
essenciais para uma boa saúde, as receitas deste livro vão ajudar você e a sua família
a consumir a dose diária recomendada de frutas e legumes de uma maneira simples
e divertida.
978-85-7881-267-6 / 19 x 27 cm / 408 páginas / P&B com cadernos coloridos / Brochura / R$ 89,00

BRASILIDADES

COMIDA RECONFORTANTE COM UM TOQUE DE CHEF
Reinhard Pfeiffer
Em seu livro de estreia, o chef Reinhard Pfeiffer explora todo o potencial dos
ingredientes brasileiros em preparações criativas e inovadoras. São mais de 80
receitas de entradas, aperitivos, pratos principais e sobremesas que exaltam o
sabor de frutas, verduras, legumes, grãos e sementes encontrados de norte a sul
do país. Com belíssimas imagens que retratam fielmente o conceito orgânico
e natural dos pratos, este livro é indispensável na biblioteca de quem gosta de
comer bem.
978-85-7881-255-3 / 17 x 23,5 cm / 200 páginas / Colorido / Brochura / R$ 75,00
BEST LATIN AMERICA CUISINE

INDISPENSÁVEL

RECEITAS VEGETARIANAS CONTEMPORÂNEAS PARA UM DIA A DIA MAIS SABOROSO
Dunja Gulin

978-85-7881-257-7 / 19 x 23,5 cm / 144 páginas / Colorido / Capa dura / R$ 89,00

VEGANO SEM FRESCURA

COMIDA DE VERDADE EM MAIS DE 100 RECEITAS DE ARRASAR
Thug Kitchen
Finalmente no Brasil o livro de receitas mais desbocado do mundo, perfeito para
quem quer cozinhar mais e melhor, mas não consegue ir além do básico. Com
mais de 100 receitas sem carne ou produtos de origem animal, o livro mostra como derrubar o reinado do micro-ondas e destruir o império da comida
pronta congelada. Além de se deliciar com sanduíches, saladas e molhos turbinados com grãos e verduras, você também vai aprender iguarias mais sofisticadas,
como massas, tortas e sobremesas, ensopados maravilhosos e petiscos muito
originais para acompanhar sua bebida predileta. Escrito em linguagem escrachada, desbocada e divertida, Vegano sem frescura mostra que todo dia é dia de
comer bem.
978-85-7881-366-6 / 18 x 22 cm / 240 páginas / Colorido / Brochura / R$ 94,00

A NOVA CULINÁRIA VEGANA

RECEITAS INCRÍVEIS SEM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL
Ann Gentry
Agora vai ficar muito fácil encontrar receitas saborosas e saudáveis para agradar a todos. Seja para o cozinheiro de primeira viagem que quer preparar
refeições sem carne em poucos minutos, seja para a mãe de família e dona
de casa tarimbada, este livro reúne mais de 100 receitas que desmistificam a
culinária vegana e a eleva ao status de gastronomia.
978-85-7881-234-8 / 20 x 24 cm / 254 páginas / Colorido / Brochura / R$ 98,00

50 COMIDINHAS VEGANAS

DELÍCIAS PARA COMPARTILHAR COM A FAMÍLIA E OS AMIGOS
Katia Cardoso

Este livro traz receitas para compartilhar com a família e os amigos e opções para
aquelas horas em que só queremos saborear uma comidinha gostosa na frente da
TV. Por serem veganas, as receitas são indicadas para quem tem alergia a ovo ou
intolerância à lactose. A maioria das receitas também não contém glúten.
978-85-7881-383-3 / 16 x 21 cm / 136 páginas / Colorido / Brochura / R$ 45,00
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Presentes na despensa de qualquer cozinha, os grãos são uma excelente opção
para variar o cardápio do dia a dia e substituir a carne em inúmeras preparações.
Neste livro eles se combinam com frutas, verduras e legumes, tudo temperado
com diferentes azeites e manteigas, e se transformam em criações perfeitas para
todas as ocasiões, do café da manhã ao jantar, de antepastos ligeiros a pratos
substanciosos, de saladas leves a sopas reconfortantes, sem esquecer as doçuras
que encerram perfeitamente as refeições. São 60 receitas deliciosas que representam a moderna culinária vegetariana: criativa, saborosa, indispensável.

EMAGREÇA SEM DÚVIDA

TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER PARA FAZER AS PAZES COM O SEU CORPO
E VENCER A LUTA CONTRA A BALANÇA COM SAÚDE E SEM PASSAR FOME
Dr. Eric Slywitch
Quem quer emagrecer já se deparou com questões do tipo: Como se alimentar de
forma balanceada sem passar fome? Qual a importância dos hormônios no emagrecimento e como regulá-los? Como funcionam os remédios para emagrecer e quais
atividades físicas são indicadas para perder peso? É preciso compreender como o corpo funciona para incorporar mudanças na alimentação de forma definitiva e saudável.
O livro traz ainda um detalhado plano alimentar com duração de 4 semanas, baseado
em frutas, legumes, verduras, grãos, sementes e cereais, e 72 receitas deliciosas.

Alimentação saudável
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978-85-7881-253-9 / 16 x 23 cm / 432 páginas / P&B com cadernos coloridos / Brochura / R$ 59,00

FESTA VEGETARIANA

RECEBA OS AMIGOS COM CLASSE E SABOR
Celia Brooks Brown
Este livro reúne 80 receitas deliciosas e sofisticadas para tornar a sua festa
completa. Com ingredientes frescos, molhos encorpados e sabores marcantes, a chef Celia Brooks Brown coloca a culinária vegetariana em um novo patamar. Os cardápios para festas de todos os tamanhos trazem iguarias como
Dumpling de ricota e ervas com molho de cogumelos e vodca,Tajine de sete
legumes e Creme de maçã com merengue de gengibre.
978-85-7881-078-8 / 21,5 x 27 cm / 160 páginas / Colorido / Brochura / R$ 89,00

A CURA DO DIABETES PELA ALIMENTAÇÃO VIVA
O PROGRAMA DE 21 DIAS DO TREE OF LIFE
Dr. Gabriel Cousens

Epidemia no mundo inteiro, inclusive no Brasil, o diabetes é uma doença típica dos
tempos modernos. Para combater o mal que hoje afeta a saúde até mesmo de crianças, o doutor Gabriel Cousens desenvolveu um programa de 21 dias baseado na
alimentação viva. O que esta obra propõe, afinal, é uma mudança completa de paradigma – um novo padrão alimentar e mental que oferece como recompensa uma
vida livre do diabetes e dos remédios.
M
ÉM E
TAMBBOOK
E-

978-85-7881-074-0 / 16 x 23 cm / 472 páginas / P&B / Brochura / R$ 69,00

ALIMENTAÇÃO SEM CARNE

GUIA PRÁTICO – O PRIMEIRO LIVRO BRASILEIRO QUE ENSINA COMO MONTAR
SUA DIETA VEGETARIANA
(2a edição ampliada e revisada)
Dr. Eric Slywitch

Alguns cuidados devem ser tomados ao se parar com o consumo de carne. Considerando isso, este livro ensina como montar um cardápio vegetariano com base nos
grupos alimentares, inteiramente fundamentado em artigos científicos. Também traz
as informações mais importantes sobre os principais nutrientes de que se têm dúvidas
na dieta vegetariana, além de tabelas de valores nutricionais de centenas de alimentos,
colaborando para a promoção de uma alimentação vegetariana saudável e segura.
978-85-7881-298-0 / 16 x 23 cm / 288 páginas / P&B / Brochura / R$ 69,00

SIMPLES E SUBLIME

CULINÁRIA VEGETARIANA PARA A VIDA MODERNA
Isik Polater e Manju Patel

Receitas simples e espírito elevado durante o preparo dos alimentos. Com essa proposta e uma seleção de receitas lactovegetarianas
criativas e saborosas – e um toque oriental –, as chefs Isik Polater e
Manju Patel buscam promover a saúde física e espiritual. Rápidos e
fáceis de fazer, os pratos foram concebidos para servir ao estilo de vida
moderno e atendem tanto os que desejam se tornar vegetarianos e
não sabem por onde começar quanto os vegetarianos de longa data,
proporcionando-lhes novidade e diversidade.
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NATURALÍSSIMA

A PREMIADA CULINÁRIA DA CHEF DO RESTAURANTE MOINHO DE PEDRA
Tatiana Cardoso
Em um livro repleto de belas fotos e receitas vegetarianas deliciosas, a chef
naturalista Tatiana Cardoso apresenta as premiadas receitas preparadas
todos os dias na cozinha do aconchegante restaurante Moinho de Pedra,
em São Paulo.
978-85-7881-142-6 / 23,5 x 25 cm / 196 páginas / Colorido / Capa dura / R$ 139,00

BEST VEGETARIAN

ESSENCIAL

A ARTE DA GASTRONOMIA SEM FOGÃO
David Côté e Mathieu Gallant

Um livro deslumbrante que leva o leitor a descobrir maneiras novas e deliciosas de cozinhar. E o mais inusitado, sem precisar de fogão! Através de técnicas
da alimentação viva, como desidratação, fermentação e marinadas, os autores
ensinam cardápios completos, desde entradas até sobremesas, além de bebidas, sopas, saladas e patês, tudo com muito sabor e sofisticação.
978-85-7881-179-2 / 21 x 26,5 cm / 224 páginas / Colorido / Brochura / R$ 99,00

ALIMENTAÇÃO VIVA E ECOLÓGICA

UM GUIA PARA ORGANIZAR A SUA DIETA COM SABEDORIA
E RECEITAS VIVAS DELICIOSAS
Ros’Ellis Moraes
Reunindo informações preciosas, este livro explica conceitos e esclarece dúvidas
sobre a alimentação viva, além de ensinar como o leitor pode cultivar alimentos
orgânicos em casa e apresentar dezenas de receitas deliciosas – uma ótima solução
para ter mais saúde e vitalidade, sem deixar de lado o sabor.
978-85-7881-185-3 / 16 x 23 cm / 288 páginas / P&B com caderno colorido / Brochura / R$ 55,00
M
ÉM E
TAMBBOOK
E-
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978-85-7881-071-9 / 21,5 x 19 cm / 180 páginas / Colorido / Brochura / R$ 89,00

SPA EM CASA (2 EDIÇÃO, REVISTA E ATUALIZADA)
a

SAÚDE PELA ALIMENTAÇÃO
Márcia Regina Dal Medico

Alimentação saudável
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Quer emagrecer sem comprometer a saúde? O livro Spa em casa – Saúde pela alimentação traz informações preciosas para se alimentar bem e manter um corpo forte
e saudável. O livro apresenta os nutrientes mais importantes, discorre sobre os efeitos
colaterais dos alimentos processados, explica como ler o rótulo dos produtos, mostra
como montar um prato saudável, entre outras dicas essenciais para perder peso e
melhorar a saúde através da alimentação. Esta nova edição, revisada e ampliada, traz
ainda dois planos de emagrecimento de 14 dias, com cardápio completo e mais de
100 receitas deliciosas.
978-85-7881-389-5 / 14 x 21 cm / 200 páginas / P&B / Brochura / R$ 44,00

M
ÉM E
TAMBBOOK
E-

A COZINHA VEGETARIANA DE ASTRID PFEIFFER
RECEITAS VEGANAS PRÁTICAS, MODERNAS E NUTRITIVAS
Astrid Pfeiffer

Este livro traz 60 apetitosas receitas veganas para tornar a sua mesa
mais leve, saborosa e saudável. Preparados com ingredientes naturais
e integrais, os pratos são rápidos e fáceis de fazer – como demanda
a vida moderna – e todos vêm com uma tabela de nutrientes fácil de
consultar. Nenhuma receita contém lactose, e 80% delas não contêm
glúten. Ao ensinar maneiras deliciosas de melhorar o valor nutricional
das refeições, a autora mostra como o cardápio sem produtos de origem animal pode ser rico e saudável.
BEST VEGETARIAN

978-85-7881-072-6 / 19 x 21,5 cm / 160 páginas / Colorido / Brochura / R$ 89,00

Gastronomia
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Gastronomia
Repletos de deliciosas receitas,
os livros de culinária da Alaúde são
recomendados para todos os públicos e todas
as idades. Desde os mais amados cozinheiros
da TV até inusitadas formas de cozinhar
e aproveitar os alimentos, nossos livros trazem
o que há de mais saboroso para o leitor.

MANDIOCA: MANIHOT UTILISSIMA POHL
Alex Atala

Gastronomia
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Principal representante da nossa tradição alimentar, a mandioca ganha neste livro
todo o reconhecimento que merece pelas mãos do maior chef brasileiro: Alex
Atala. Não se trata de um livro exclusivamente de receitas: a obra traz material
histórico, ilustrações, fotos de época, registros únicos de comunidades de Norte
a Sul do Brasil em cujo cotidiano a mandioca é presença certa e inexorável. Ele
reforça a importância da mulher em todo esse ciclo e traz os estudos que Alex
Atala e sua equipe fizeram para transformar a mandioca em preparos únicos,
servidos no menu do D.O.M.. Por fim, a obra reúne as receitas mais emblemáticas de alguns dos mais renomados chefs do país.
978-85-7881-604-9 / 15,5 x 21 cm / 416 páginas / Colorido / Capa dura com sobrecapa / R$ 199,00

LAROUSSE DOS ÓLEOS ESSENCIAIS

GUIA COMPLETO DA AROMATERAPIA PARA A SAÚDE E O BEM-ESTAR
Thierry Folliard
Com extraordinárias propriedades medicinais, os óleos essenciais podem curar ou
fazer parte do tratamento de muitas doenças cotidianas: distúrbios do sono, dores
de estômago, infecções, reumatismo, problemas de pele e cabelo. Também são de
ótima ajuda com a saúde mental, auxiliando no alívio de mal-estares, ansiedade ou
depressão e sintomas do estresse.
O livro apresenta cerca de 160 tipos de óleos essenciais que são descritos em detalhes – propriedades, aplicações e usos, particularidades da planta, princípios ativos
e contraindicações.
978-65-86049-34-3 / 18 x 25 cm / 352 páginas / Colorido / Brochura / R$ 129,00

FAÇA SUA CERVEJA

GUIA DE PRODUÇÃO CASEIRA PARA AMANTES DE CERVEJAS ARTESANAIS
Mike Warren e John Krochune
Com abordagem simples, o livro Faça Sua cerveja apresenta os usos do extrato
de malte, porta de entrada perfeita para os cervejeiros de primeira viagem
porque exige menos equipamento e menos tempo para a produção. Assim que
aprender o básico, você pode se aventurar pela grande variedade de receitas das
cervejas mais conhecidas. Depois de um pouco mais de prática, é hora de você
criar sua própria fórmula para uma cerveja única, exclusivamente sua!
São mais de 30 receitas para você se aventurar a produzir em casa as cervejas
dos seus estilos clássicos preferidos, como IPA, English brown ale e Witbier, ao
mesmo tempo que testa fórmulas para recriar cervejas artesanais de marcas
comerciais.
978-65-86049-07-7 / 18 x 23,5 cm / 176 páginas / Colorido / Capa dura / R$ 129,00

COMIDA CASEIRA

MAIS DE 100 RECEITAS CLÁSSICAS E MODERNAS CRIADAS E TESTADAS PARA VOCÊ
Equipe Receitas Nestlé
Desde 1921 com um lugar reservado nas mesas das famílias brasileiras, acompanhando almoços, jantares, comemorações ou até mesmo aquele cafezinho rápido no
meio da tarde, a Nestlé celebra com estas receitas cada um dos momentos queridos
e das memórias de afeto que ajudou a construir. O café da manhã, o almoço e a
sobremesa que o segue, os lanchinhos da tarde e as festas infantis – cada um desses
momentos tem para si algumas receitas queridas neste volume. Relembre, homenageie e viva a mesa da casa brasileira com a Nestlé em Comida Caseira.
978-65-86049-15-2 / 18 x 25 cm / 304 páginas / Colorido / Capa dura / R$ 139,00

A SIMPLES ARTE DE FAZER TORTAS DOCES

978-85-7881-618-6 / 18 x 25 cm / 176 páginas / Colorido / Brochura / R$ 90,00

CULINÁRIA BRASILEIRA, MUITO PRAZER

TRADIÇÕES, INGREDIENTES E 170 RECEITAS DE GRANDES PROFISSIONAIS DO PAÍS
Roberta Malta Saldanha
Culinária brasileira, muito prazer chega para ajudar o leitor a descobrir, a desvendar e
a degustar, sem medo, novos sabores. Além disso, traz um time de 154 profissionais de
todo Brasil, com suas receitas de bebidas, petiscos, iguarias e pratos doces e salgados,
para você lamber os beiços, lambuzar os dedos e conhecer um pouco mais do nosso
Brasil. O livro é dividido em cinco partes, correspondendo a cada uma das regiões
do Brasil: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Cada região, por sua vez, foi
dividida em cinco capítulos: Bebidas; Petiscos e entradas; Pratos principais e acompanhamentos; Doces, sobremesas e outras iguarias: e Ingredientes.
978-85-7881-566-0 / 16 x 23 cm / 512 páginas / Bicolor / Brochura com orelhas / R$ 99,00

OS SEGREDOS DA CACHAÇA

TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A BEBIDA MAIS POPULAR DO BRASIL
João Almeida e Leandro Dias
O livro homenageia uma bebida quase tão antiga quanto o próprio Brasil: a cachaça. Considerada o primeiro destilado das Américas, a cachaça é um símbolo
da cultura brasileira e capaz de apresentar refinamentos e nuances tão complexas quanto qualquer uísque.
Neste livro amplamente ilustrado, incluindo fotos de época e imagens de alambiques de todo o Brasil, o objetivo foi cobrir diversos aspectos da cadeia de
produção, distribuição e consumo da bebida. Aqui o leitor vai entender o que é
cachaça de verdade e quais suas origens históricas e conhecer um pouco mais
sobre os alambiques mais tradicionais do país.
978-85-7881-532-5 / 18 x 25 cm / 160 páginas / Colorido / Capa dura com hot stamping / R$ 99,00

LAROUSSE DO CHOCOLATE
Instituto Le Cordon Bleu

Prepare-se para cair em tentação com um livro que vai satisfazer o paladar,
encher os olhos com tanta beleza e estimular a sua memória afetiva. Nas mais
de 400 páginas do Pequeno Larousse do chocolate, você vai encontrar novas
leituras de preparações tradicionais e as melhores criações com o toque Cordon Bleu. O livro traz mais de 170 receitas, mais de 30 técnicas fundamentais,
ilustradas passo a passo, para preparar ganaches e massas, temperar o chocolate,
modelar bombons, montar merengues e cremes e também dicas para fazer as
mais variadas decorações com chocolate – flores, ondas, faixas laterais, folhas e
muito mais.
978-85-7881-594-3 / 21 x 28 cm / 416 páginas / Colorido / Capa dura / R$ 219,00
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Lu Bonometti
O livro ideal para quem quer descobrir os segredos e aprender as técnicas para
preparar as mais deliciosas tortas doces. Nestas páginas, a renomada confeiteira
Lu Bonometti, autora de Biscoito ou bolacha, nos leva por um passeio pelas
tradições de vários cantos do mundo, mostrando a diversidade de receitas que
estão à nossa disposição, desde a conhecida torta de maçã americana até uma
exótica torta japonesa de frutas, passando pela brasileiríssima torta de limão e
tantas outras de dar água na boca. E mais: Lu ensina um método infalível para
soltarmos a criatividade na hora de combinar massas crocantes com cremes,
chocolate, frutas e o que mais a nossa imaginação mandar.

DELÍCIAS DA IZABEL

Gastronomia
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AS RECEITAS LOW CARB QUE MUDARAM A MINHA VIDA
Izabel Alvares
Conhecida por sua passagem vitoriosa pela segunda edição do MasterChef, Izabel
Alvares reúne neste livro os pratos que mudaram a sua vida desde que deixou o
reality show. Adepta da dieta low carb, Izabel criou mais de 100 receitas saudáveis
com um toque de chef para todas as horas do dia. Além disso, ela compartilha sua
história de amor pela comida e sua jornada pessoal para enfrentar não só os desafios
do programa, mas também o bullying nas redes sociais e as transformações em busca
de um novo estilo de vida, mais saudável e compassivo com o próprio organismo.
Este livro é a receita certa para quem quer nutrir o corpo, alimentar a alma e ficar
de bem com a mesa e a vida.
978-85-7881-597-4 / 18 x 25 cm / 240 páginas / Colorido / Brochura / R$ 94,00

LAROUSSE DA CERVEJA

A HISTÓRIA E AS CURIOSIDADES DE UMA DAS BEBIDAS MAIS POPULARES DO MUNDO
Ronaldo Morado
Este é o livro perfeito para quem já ama cerveja e também para quem quer se
tomar um expert na bebida. Ao longo de centenas de páginas ricamente ilustradas, o livro apresenta um panorama histórico completo; descreve os ambientes,
os utensílios e o serviço perfeito; aborda as principais escolas cervejeiras do
mundo e ainda relaciona a bebida com a gastronomia. Esta nova edição ampliada
e atualizada traz um exclusivo capítulo sobre a indústria cervejeira no Brasil,
analisando toda a cadeia produtiva e o mercado atual.
978-85-7881-456-4 / 18 x 25 cm / 440 páginas / Colorido / Capa dura / R$ 169,00

BISCOITO OU BOLACHA?

PEQUENAS DELÍCIAS EM 50 RECEITAS E DICAS
Lu Bonometti
A jovem confeiteira Lu Bonometti abre seu caderninho e divide com os
leitores mais de 50 receitas que são um sucesso em sua loja. Há biscoitos do
mundo todo – como sequilho, macaron e cookie – adaptados para os ingredientes disponíveis no Brasil. E também algumas criações, como os biscoitos
de pistache, avelã, gianduia e amêndoa. A autora também ensina opções
para datas festivas, para sobremesas e exclusivas receitas de biscoitos salgados. Traz ainda a história do biscoito, lista os tipos mais comuns, apresenta
os métodos de preparo, discorre sobre como usar melhor os ingredientes e
utensílios e ensina até a embalar as pequenas iguarias para presente.
978-85-7881-424-3 / 21 x 21 cm / 156 páginas / Colorido / Brochura / R$ 79,00

FABULOSOS

BOLOS ESPETACULARES PARA TODAS AS OCASIÕES
Tradutora: Bia Nunes de Sousa
Nada como um bolo feito em casa. O aroma que sai do forno e preenche
todos os ambientes, a beleza do bolo pronto e decorado... Fabulosos traz
receitas clássicas com um toque a mais, outras contemporâneas e inventivas
para ocasiões especiais – todas incrivelmente irresistíveis. São 80 receitas com
combinações para todos os gostos: mágicas como chocolate e café, amanteigadas como caramelo e nozes, reconfortantes como gengibre e especiarias.
978-85-7881-289-8 / 23,5 x 28 cm / 288 páginas / Colorido / Capa dura / R$ 159,00

RECEITAS PARA ESPORTISTAS

978-85-7881-512-7 / 18 x 22 cm / 160 páginas / Colorido / Brochura com orelhas / R$ 69,00

O GRANDE LIVRO DA PALMIRINHA (NOVA EDIÇÃO)
1000 RECEITAS DELICIOSAS DA VOVÓ MAIS QUERIDA DO BRASIL
Palmirinha Onofre

Há mais de 20 anos preparando os mais saborosos quitutes da televisão,
Palmirinha é um exemplo de garra e força de vontade que inspira gerações
a arregaçarem as mangas e conquistarem seus sonhos. Para homenagear a
trajetória desta culinarista, apresentadora de TV, empreendedora, celebridade
e, antes de tudo, cozinheira de mão-cheia, este livro traz receitas de petiscos,
saladas, sopas, carnes, aves, peixes e frutos do mar, massas, pizzas, tortas, pães,
bolos e sobremesas, sem esquecer os salgadinhos e os docinhos que fizeram
a fama da Palmirinha.
978-85-7881-505-9 / 17,5 x 25 cm / 896 páginas / Bicolor / Capa dura com hot stamping / R$ 199,00
BEST LATIN AMERICA CUISINE

100 RECEITAS PARA FESTINHAS
Palmirinha Onofre

O livro 100 receitas para festinhas é o novo volume da coleção 100
receitas e traz mais uma seleção de pratos deliciosos elaborados por
Palmirinha Onofre. A vovó mais querida do Brasil reuniu receitas
para qualquer um fazer bonito nas festas de família, nos jantares de
aniversário e até mesmo nas pequenas comemorações do dia a dia.
Com lindas fotos e organizado por temas para facilitar a consulta, as
receitas vão agradar a todos os paladares e trazer mais alegria para
a mesa.
978-85-7881-316-1 / 21,5 x 19 cm / 152 páginas / Colorido / Brochura / R$ 59,00

LAROUSSE DAS SOBREMESAS INFALÍVEIS

Larousse (coord. editorial)
Este livro apresenta 200 receitas muito práticas, que levam 6 ingredientes ou menos e
tem no máximo 4 etapas de preparo. Amplamente ilustrado, é a receita infalível para
bolos, bolinhos, tortas, sorvetes, docinhos e muito mais.
978-85-7881-589-9 / 21 x 28 cm / 416 páginas / Colorido / Capa dura / R$ 189,00
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UM GUIA PRÁTICO PARA SE ALIMENTAR BEM ANTES, DURANTE E DEPOIS DO TREINO
Coordenação Ed. Alaúde
Não importa se você só pratica esporte aos fins de semana ou se está se
preparando para uma maratona, alimentar-se bem antes, durante e depois do
treino é essencial! Este livro traz mais de 60 receitas selecionadas por uma chef
e nutricionista pra ajudar todo esportista. As receitas estão divididas em pré-treino, pós-treino, preparação para provas de longa duração, durante as provas
e recuperação. O livro também ensina receitas para o dia a dia, para que você
consiga manter uma alimentação saudável mesmo nos dias sem treino. Cada
receita traz dicas para substituir ingredientes e adaptar os pratos para quem
tem restrições alimentares (sem lactose, sem glúten) ou é adepto de alguma
dieta especial (vegetarianos, veganos).

A COZINHA DE DANIEL BORK

978-85-7881-579-0 / 18 x 25 cm / 192 páginas / Colorido / Brochura / R$ 79,00
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MAIS DE 80 RECEITAS DELICIOSAS PARA O DIA A DIA
Daniel Bork
Receitas práticas e variadas para o dia a dia, ingredientes acessíveis a todos os
bolsos e o chef mais carismático da TV brasileira: este livro tem tudo isso e mais.
Daniel Bork escolheu mais de 80 pratos para celebrar 20 anos de carreira com
seus fãs. São receitas de carnes, aves, peixes, acompanhamentos, lanches, tortas,
bolos e doces que representam a cozinha ao mesmo tempo prática e reconfortante que é sua marca registrada. Ao longo de quase duas décadas, Daniel Bork
marcou presença todas as manhãs na casa de milhares de brasileiros, e este livro
é a celebração de uma linda carreira.

POR AMOR AO SABOR

AS MELHORES RECEITAS DAS COZINHAS POR ONDE ANDEI
Dalton Rangel
Em seu livro de estreia, o chef Dalton Rangel inspirou-se em sua experiência na
TV, sua infância passada no restaurante Gosto com Gosto, em Visconde de Mauá
(RJ) e sua vivência fora do Brasil, para apresentar mais de 80 receitas de carnes,
aves, peixes, frutos do mar, risotos, massas, saladas e doces que fazem bonito da
entrada à sobremesa, do petisco com os amigos ao jantar em família. Dalton
reuniu receitas com sotaque mineiro, tempero internacional e muito amor pela
cozinha: vaca atolada, mexido, rabada, ossobuco milanês, steak au poivre, bacalhau
com farofa de broa, lula recheada com farofa de shimeji, doce de leite caseiro,
tiramisù, tartelete de tomate, entre outras delícias.
978-85-7881-391-8 / 18 x 25 cm / 192 páginas / Colorido / Brochura / R$ 69,00
BEST TV CHEF BOOK

LAROUSSE DOS PÃES

Éric Kayser, com a colaboração de Jean-Philippe de Tonnac

Neste livro ricamente ilustrado com 80 receitas tradicionais e contemporâneas de pães franceses e do mundo, o renomado padeiro Éric Kayser, dono
de padarias na França e em outros 14 países, abre seu caderno de receitas
para ensinar suas dicas, seus truques e seu método infalível para fazer pães
deliciosos no forno doméstico. Página a página, ele explica o preparo do
fermento natural, os diversos tipos de fermentação, o modo de fazer a sova,
as particularidades de cada tipo e o jeito certo de assar o próprio pão, além
de oferecer soluções para os problemas mais comuns.
978-85-7881-304-8 / 19 x 26 cm / 304 páginas / Colorido / Capa dura / R$ 149,00

LAROUSSE DA CONFEITARIA

100 RECEITAS DE CHEF ILUSTRADAS PASSO A PASSO PELA ESCOLA LE CORDON BLEU
Instituto Le Cordon Bleu (França)
Este livro é a obra de referência definitiva quando se trata de técnicas de confeitaria, pois apresenta os segredos dos grandes clássicos, as sobremesas mais
populares e criações inovadoras em 100 receitas com passo a passo ilustrado,
tudo com o aval da maior e mais renomada escola de culinária do mundo, a Le
Cordon Bleu. Para orientar o leitor, cada receita traz conteúdo extra, seja sobre
o ingrediente principal e a maneira correta de manuseá-lo, conselhos dos chefs
da Le Cordon Bleu para o preparo perfeito, seja ainda uma curiosidade sobre
a origem da receita. O livro ainda traz as preparações básicas da confeitaria – a
partir das quais é possível criar as próprias receitas – e apresenta os utensílios e
os ingredientes indispensáveis para fazer estas delícias em casa.
978-85-7881-433-5 / 23 x 28 cm / 512 páginas / Colorido / Capa dura com hot stamping / R$ 299,00

VIAGEM GASTRONÔMICA À FRANÇA
UM PASSEIO PELO PAÍS MAIS APETITOSO DO MUNDO
Odile Grand-Clement e Paulo Bitelman

Esta obra vai levar o leitor para um passeio pelo país mais apetitoso do mundo. Neste
livro escrito a quatro mãos, os autores – uma francesa e um brasileiro – destacam os
mais importantes alimentos e bebidas de cada região da França, além de montarem
tabelas comparativas de pães, queijos e vinhos e oferecerem um apanhado histórico
da culinária francesa desde o começo dos tempos. Um livro imperdível para quem
gosta de comer, beber e viajar.
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BEST FRENCH CUISINE

COLEÇÃO CHEFS DA TV

Ana Maria Braga, Dalton Rangel, Edu Guedes e Palmirinha

Juntamos as melhores receitas dos apresentadores mais queridos da TV brasileira
em uma coleção indispensável para você ter em sua cozinha.
Delícias da vovó Palmirinha: Palmirinha traz receitas que evocam a infância e os
bons tempos para adoçar a vida. São pratos que lembram as tardes de domingo
na casa da vovó e trazem boas memórias e muito sabor. São 45 receitas ilustradas
de bolos, pães, tortas, salgadinhos, docinhos e muito mais para você saborear com
a família.
Dia a dia com mais sabor: Edu Guedes apresenta em seu novo livro deliciosas
receitas para preparar o almoço e o jantar da semana sem complicação. Este livro
traz receitas descomplicadas para incrementar as refeições da família no dia a dia.
São 45 receitas ilustradas (25 pratos principais, mais 10 acompanhamentos e 10
sobremesas) para montar o cardápio do mês todo.
Ocasiões especiais: Dalton Rangel traz 45 receitas ilustradas de pratos incríveis
para deixar seus momentos especiais ainda mais marcantes. Desde comidinhas
para degustar a dois até pratos fartos para dividir com a família e os amigos, tudo
o que você precisa para impressionar está aqui.
É elogio na certa! Receitas de sucesso: Com a experiência de décadas à frente de
programas de TV, Ana Maria Braga separou 45 receitas ilustradas que serão sucesso
garantido na sua mesa e vão agradar ao paladar de todo mundo. Seja na festa de
família, seja no jantar da semana, estes pratos vão incrementar as refeições num
piscar de olhos.
978-85-7881-135-8 / 13,5 x 21 cm / 192 páginas / Colorido / Grampo / R$ 19,90

5 INGREDIENTES EM 15 MINUTOS
RECEITAS PARA QUEM NÃO TEM TEMPO A PERDER
Edu Guedes

Com pratos que podem ser preparados em poucos minutos usando ingredientes fáceis e disponíveis em qualquer geladeira ou dispensa, este livro
foi pensado para quem não tem tempo a perder, mas quer ganhar sabor e
variedade nas refeições do dia a dia.
978-85-7881-183-9 / 19 x 19 cm / 152 páginas / Colorido / Brochura / R$ 54,90

Gastronomia

978-85-7881-198-3 / 13,5 x 21 cm / 288 páginas / Colorido / Brochura / R$ 59,00

COZINHANDO SEM DESPERDÍCIO

RECEITAS SUSTENTÁVEIS PARA O GOURMET CONSCIENTE
Lisa Casali
Repleto de receitas práticas, esta obra ensina ao leitor como aproveitar ao máximo
os ingredientes do dia a dia, economizando no bolso e esbanjando saúde e vitalidade.
Massas e risotos, bolos e tortas, sucos nutritivos e sobremesas deliciosas: neste livro, é
possível preparar um cardápio completo e saboroso com criatividade e consciência.

Gastronomia
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978-85-7881-195-2 / 15 x 22 cm / 240 páginas / Colorido / Brochura / R$ 69,00

DESAFIOS CULINÁRIOS

MISSÕES (IM)POSSÍVEIS PARA CONQUISTAR PANELAS E PALADARES
Com visual charmoso e divertido, este boxe é um lindo presente para
qualquer ocasião. No livro de receitas, colagens irreverentes ilustram
desafios que, a princípio, podem parecer impossíveis, mas que são
divertidas de encarar, como preparar sobremesas sem açúcar, bolos
sem ovo e sem farinha de trigo ou mesmo um risoto sem arroz. Com
as receitas e dicas, vai ser fácil cumprir cada tarefa e ao final receber
o melhor prêmio de todos: o elogio por ter preparado um prato
delicioso!
978-85-7881-508-0 / 16 x 22 cm (cada livro) / 128 páginas (cada livro) / Colorido
Brochura / R$ 49,00

Saúde
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Saúde
Atenta aos mais importantes temas da
atualidade, a Alaúde publica textos
de renomados médicos e profissionais
da saúde que vão ajudar o leitor a entender
melhor todos os aspectos do funcionamento
de seu organismo, sempre na busca
por mais qualidade de vida.

TESTOSTERONA

ENERGIA E SAÚDE
Dr. José Bento

Com o objetivo de divulgar o conhecimento científico, este livro explica os benefícios
da reposição hormonal em homens e mulheres e mostra como a nanotecnologia revolucionou o campo das ciências médicas, tornando a utilização de hormônios uma
técnica prática, segura e eficaz. Principal hormônio sexual masculino, a testosterona
também desempenha um papel importante nas mulheres, sendo fundamental para a
prevenção da osteoporose, por exemplo.

Saúde

26

978-85-7881-256-0 / 14 x 21 cm / 128 páginas / P&B / Brochura / R$ 29,90

Interesse geral
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Interesse geral
Focada na vida prática, a Alaúde desenvolve
esta linha editorial com uma visão holística
do ser humano e com o intuito de promover
o bem-estar completo de seus leitores,
trazendo informações especializadas,
relatos inspiradores e histórias de sucesso.

O CAMINHO DA FORTUNA

UMA JORNADA INTERIOR PARA UMA VIDA PRÓSPERA E ABUNDANTE
Deepak Chopra
M
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AMEN

LANÇ

978-65-86049-70-1 / 16 x 23 cm / 280 páginas / P&B / Brochura / R$ 69,90

Interesse geral
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Muitos de nós vivemos e operamos a partir de uma mentalidade de falta, escassez e
limitação. Nós nos concentramos no que não temos – segurança financeira, confiança,
um relacionamento íntimo –, o que nos mantém inseguros e inadequados. Pensamos
“se eu pudesse ter essas coisas, eu seria feliz”. Mas medir a riqueza por dinheiro ou bens
materiais nos deixa esgotados e espiritualmente vazios. A luta constante para obter mais
do que temos nos impede de alcançar algo maior: uma sensação verdadeira de paz
interior, aceitação e realização.

VAMOS ABRIR O JOGO?

COMO FALAR DE MORTE, SEXO, DINHEIRO E OUTROS ASSUNTOS COMPLICADOS
Anna Sale
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Vamos abrir o jogo? nos convida a mergulhar nas conversas mais desafiadoras, aquelas
com potencial detransformar a nossa trajetória de vida, ao melhor estilo Anna Sale:
com respeito, franqueza, curiosidade, empatia e segurança. Neste livro, vamos entender
que, quando temos a coragem de falar sobre questões difíceis, aprendemos sobre nós
mesmos, os outros e o mundo que construímos juntos.
978-65-86049-62-6 / 16 x 23 cm / 240 páginas / P&B / Brochura / R$ 54,90

O TAO DE DAVID BOWIE

Mark Edwards
O tao de David Bowie é em parte um livro sobre David Bowie. Porém, é principalmente
um livro sobre você.
Seu conceito é simples: a jornada de autoconhecimento de David Bowie pode ser usada
como um modelo para a sua; as ideias que fizeram a cabeça de Bowie e o ajudaram a
moldar sua obra, sua carreira e sua vida podem ajudar você a ter uma vida mais feliz e
com propósito; e, finalmente, através dos exercícios propostos, você pode empreender
a própria jornada de autoconhecimento usando Bowie como um “portal” para alguns
dos mais sensatos ensinamentos do mundo.
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978-65-86049-44-2 / 16 x 23 cm / 264 páginas / P&B / Brochura / R$ 49,00

SEJA COMO A ÁGUA

A FILOSOFIA DE VIDA E OS ENSINAMENTOS DE BRUCE LEE
Shannon Lee
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As artes marciais são uma metáfora perfeita para o crescimento pessoal e não há maneira melhor de aplicar isso na nossa vida do que através de um dos maiores mestres
de todos os tempos: Bruce Lee. Neste livro, sua filha, Shannon Lee, revela a genialidade
que está por trás de todas as façanhas do grande astro das telas do cinema e da TV. A
partir de textos escritos por Bruce Lee e das histórias de família, Shannon revela a filosofia e os ensinamentos para uma vida mais plena e consciente. Com linguagem direta
e poderosa como os movimentos do kung fu, este livro é um maravilhoso guia prático
para as percepções atemporais de Bruce Lee.
978-65-86049-26-8 / 14 x 21 cm / 280 páginas / P&B / Brochura / R$ 49,00
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Este livro traz um novo olhar não para a velhice, mas sim para a longevidade. Como mais
uma das fases pelas quais passaremos, a longevidade nos apresenta novas mudanças,
novos valores e novas oportunidades para a reinvenção. Com informações apuradas
e linguagem leve e divertida, a autora Valéria Martins passa pelo mito da juventude em
nossa cultura e explora as mudanças de paradigma no envelhecimento que a globalização e as novas configurações do mundo nos apresentam. O livro também nos fornece
uma bela e necessária reflexão sobre novas práticas e maneiras de viver que podemos
adotar para fazer desse período da vida um momento prazeroso e de descobertas para
aceitar, com resiliência e curiosidade, a brevidade da vida.
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978-65-86049-22-0 / 16 x 23 cm / 200 páginas / P&B / Brochura / R$ 49,00

MEDITAÇÃO TOTAL

PRÁTICAS PARA CONQUISTAR UMA VIDA MAIS PLENA E CONSCIENTE
Deepak Chopra
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Nos últimos trinta anos, Deepak Chopra esteve na vanguarda da revolução da meditação no Ocidente. O livro Meditação total é o apogeu de seus ensinamentos ao longo
dos anos, uma reinterpretação completa dos benefícios físicos, mentais, emocionais, psicológicos e espirituais que a prática meditativa pode trazer.
Nele, a prática da meditação é elevada a uma busca por mudança de vida, uma consciência superior e uma existência mais completa. Ele também apresenta as mais novas
pesquisas sobre meditação e seus benefícios, e propõe 10 exercícios de meditação em
nível fácil, um curso de meditação de 7 dias para enriquecimento da prática diária e
ainda 52 mantras para fazermos do silêncio um amigo e trazer para o cotidiano mais
inspiração e plenitude.
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A REVOLUÇÃO DA LONGEVIDADE

PREPARE-SE PARA A SEGUNDA METADE DA SUA VIDA COM PRAZER E SABEDORIA
Valéria Martins

978-65-86049-20-6 / 16 x 23 cm / 264 páginas / P&B / Brochura / R$ 55,00

VIVENDO PERIGOSAMENTE

A AVENTURA DE SER QUEM VOCÊ É NA GRANDE CELEBRAÇÃO DA VIDA
OSHO
Desautomatize as suas ações, traga um pouco mais de consciência para a sua vida,
ouse viver todo o seu potencial sem colocar condicionamentos estúpidos entre você
e a vida. Esses são alguns dos ensinamentos transmitidos por Osho nesta obra. O livro
traz uma perspectiva espiritualizada de temas pertinentes à vida moderna – como
descobrir o sagrado nas coisas do dia a dia, como educar os filhos de forma consciente, como lidar com o dinheiro, qual a importância de uma alimentação equilibrada –,
enquanto reflete sobre o processo de cada pessoa se tornar realmente quem é e
despertar para a verdadeira aventura da vida. O remédio para sair do estado de
torpor? Viver com atenção.
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978-65-86049-06-0 / 14 x 21 cm / 200 páginas / P&B / Brochura / R$ 49,00

MINDFULNESS PARA O DIA A DIA

53 PRÁTICAS PARA ACALMAR A MENTE E VIVER O AGORA
Jan Chozen Bays
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Estar efetivamente consciente do mundo ao redor – sem deixar que ele o atropele – é
o primeiro passo para retomar o controle da vida e reduzir o estresse do dia a dia. Mas
como domar o selvagem elefante interior – a mente inquieta? A partir de sua experiência como professora e orientadora em mosteiros zen, a doutora Jan Chozen Bays montou um programa de treinamento semanal, com lembretes e explicações detalhadas
sobre os efeitos benéficos da atenção plena para o corpo e a mente. O resultado é um
manual simples e bastante prático para você cultivar a presença consciente e conquistar
uma vida mais plena.
978-65-86049-18-3 / 16 x 23 cm / 232 páginas / P&B / Brochura / R$ 59,00

A ARTE DE RELAXAR

7 PASSOS PARA ENTENDER A FADIGA E APRENDER A DESCANSAR
Léonard Anthony e Dr. Adrian Chaboche
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A arte de relaxar é um livro dedicado a pensar o estresse do dia a dia e seus quadros
extremos. Ele nos ensina não a sofrer com a fadiga, mas a entendê-la, identificando suas
causas com o auxílio de exemplos tirados da vida cotidiana e de exercícios.
A obra explora os temas que mais provocam cansaço – trabalho, solidão (sozinha ou
em pares), família, vida digital, sono, dores e doenças – e apresenta as práticas de autocuidado e bem-estar que precisamos desenvolver se quisermos uma vida mais saudável.
A intenção é fazer com que todos encontrem novas oportunidades em meio à fadiga.
Mas também aprender a realmente descansar e aproveitar o que a vida tem de melhor
para oferecer.
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978-65-86049-04-6 / 14 x 21 cm / 248 páginas / P&B / Brochura / R$ 49,00

O RIO FERVILHANTE

AVENTURAS E DESCOBERTAS NA AMAZÔNIA
Andrés Ruzo
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Em um relato irresistível, O rio fervilhante nos mostra como o explorador Andrés Ruzo,
seguindo antigas lendas que seu avô lhe contava na infância, encontrou um deslumbrante e fatal rio de águas ferventes bem no meio da Amazônia! Detalhando sua experiência
científica, social e pessoal com o estudo e a revelação do rio para o mundo, Ruzo também nos coloca em contato com a densa floresta peruana que abriga essas águas – nos
revela seus perigos, suas belezas desconcertantes, os povos tradicionais que a protegem
e as adversidades que enfrenta. Uma narrativa instigante, cheia de desafios, paixão e
ciência – assim definimos O rio fervilhante: aventuras e descobertas na Amazônia.
978-85-7881-596-7 / 13 x 18 cm / 144 páginas / Colorido / Brochura / R$ 45,00

O QUE PODEMOS APRENDER COM OS GATOS

60 GRANDES LIÇÕES PARA LEVAR A VIDA COM GRAÇA E LEVEZA

Neil Somerville
Prepare-se para desvendar a sabedoria dos gatos a fim de desfrutar melhor a vida.
Aproveitar ao máximo os momentos e oportunidades, potencializar suas qualidades e
ter mais prazer no dia a dia: esses são alguns dos segredos que esses bichanos adoráveis
podem nos ensinar de maneira simples e graciosa. Neste livro, ricamente ilustrado com
desenhos que representam as características mais intrínsecas dos gatos, estão 60 lições
inspiradoras para você refletir e aprender coisas como tirar o máximo proveito das
oportunidades, deixar uma boa primeira impressão, ser mais persuasivo, valorizar suas
melhores características e muito mais!
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978-85-7881-599-8 / 14 x 21 cm / 136 páginas / P&B / Brochura / R$ 39,00

CRIANDO PROSPERIDADE
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26 PASSOS PARA UMA VIDA MAIS RICA E ABUNDANTE
Deepak Chopra
Com sabedoria clara e simples, Deepak Chopra explica que riqueza não quer dizer só
dinheiro, mas também a abundância, o fluxo, a generosidade do universo. É do que precisamos para transformar cada um de nossos desejos em realidade. Para isso, Chopra
apresenta 26 passos para trazer prosperidade e realização em todos os níveis de nossa
vida. Segundo o autor, a riqueza é o nosso estado natural, e o universo físico, com toda
a sua abundância, é fruto de um campo ilimitado de possibilidades. Através de uma série
de passos simples e ações cotidianas, Criando prosperidade estimula a consciência de
riqueza necessária para explorar todo o seu potencial e realizar seus maiores desejos.
Obra que deu origem ao livro As 7 leis espirituais do sucesso.
978-85-7881-586-8 / 16 x 23 cm / 120 páginas / P&B / Brochura / R$ 39,00

OS NOVOS DESAFIOS DO CÉREBRO

TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER PARA CUIDAR DA SAÚDE MENTAL NOS TEMPOS MODERNOS
Dr. Leandro Teles
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Quais são os caminhos para enfrentar os males modernos e ter mais qualidade de vida?
Como lidar com os desafios da vida pessoal e profissional, com prazos e expectativas
que nos parecem impossíveis de cumprir? Para responder essas e outras perguntas, o
autor explica questões como ansiedade, depressão, burnout, pânico, fadiga da decisão,
hiperatividade, insônia, criatividade, falta de energia e de tempo, estimulando a reflexão
sobre o momento e nos incentivando a tomar a dianteira e fazer mudanças.
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978-65-86049-09-1 / 14 x 21 cm / 264 páginas / P&B / Brochura / R$ 49,90

978-85-7881-530-1 / 14 x 21 cm / 264 páginas / P&B / Brochura / R$ 49,00
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O CÉREBRO ANSIOSO

APRENDA A RECONHECER, PREVENIR E TRATAR O MAIOR TRANSTORNO MODERNO
Dr. Leandro Teles
Quão ansioso você é? O cérebro ansioso convida o leitor para um passeio pela mente
humana, explicando os conceitos por trás dos transtornos de ansiedade, que atrapalham a vida de milhares de pessoas. Você vai descobrir que a ansiedade na verdade
é um sistema criado para garantir a sobrevivência da espécie e entender qual o
limite entre uma ansiedade saudável e início da doença. Também são abordados os
principais sintomas e manifestações da ansiedade, os fatores que mais contribuem
para seu desenvolvimento, os tratamentos médicos disponíveis e até ferramentas
de gerenciamento da ansiedade, tudo isso com a linguagem dinâmica, informal e
informativa do doutor Leandro.
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VOCÊ É A SUA CURA
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7 PASSOS PARA TURBINAR A IMUNIDADE E TER SAÚDE A VIDA INTEIRA
Deepak Chopra e Rudolph E. Tanzi
Diariamente, o corpo é atacado por leves inflamações, que podem acelerar o envelhecimento e, ao longo dos anos, estimular doenças relacionadas ao estilo de vida
como hipertensão, diabetes e alguns cânceres. Por isso, os consagrados autores Deepak
Chopra e Rudolph Tanzi apresentam um jeito revolucionário de combater esse problema. Eles defendem que o corpo tem a capacidade de se autocurar, desde que tenha as
ferramentas necessárias. Em um plano de ação em sete frentes, a dupla ensina a fazer
mudanças práticas na alimentação e na forma como encaramos o estresse, a atividade
física e os vínculos emocionais. A ideia é que, com ajuda de um hábito por dia, podemos
ganhar saúde para a vida toda.
978-85-7881-514-1 / 16 x 23 cm / 352 páginas / P&B / Brochura / R$ 59,00

ENCONTRE A SUA VERDADE
Osho

Em Encontre a sua verdade Osho convida seus leitores e admiradores para um encontro com o âmago da existência. Nesta série de falas, ele nos ensina que a busca incessante por algo que nos complete é enganosa. Buscar, segundo Osho, não é necessário, pois
quem busca se move para longe de si. Nossas inúmeras buscas e peregrinações pelo
que quer que seja – dinheiro, amor, paz, Deus – são a garantia de uma vida de inquietude
e falta. Ao cessar a busca, podemos existir sem anseios, estar aqui, completo e presente:
“Se alguém não está acorrentado, mas sonha que está e quer saber o que fazer para
quebrar as correntes, o que fazer para se libertar, será muito difícil se soltar.”
978-85-7881-617-9 / 14 x 21 cm / 280 páginas / P&B / Brochura / R$ 55,00
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ACREDITE NO AMOR
Osho
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Neste livro, Osho mostra que o amor pode aparecer de várias formas na vida de uma
pessoa e nos ensina a estar livres e preparados para quando isso acontecer. Através da
escrita poética de Khalil Gibran e dos ensinamentos de Al-Mustafá (o personagem de
O profeta, seu livro mais importante), Osho fala sobre amor, paixão, prazer, casamento,
filhos e liberdade, um dos aspectos mais importantes do amor. Osho nos encoraja a ver
o amor como música, algo que surge do equilíbrio e da harmonia entre todas as pessoas.
Com a linguagem simples e sem rodeios que é uma de suas características mais marcantes, Osho convoca cada um de nós a se render ao amor e a se entregar sem medo
à aventura do amar e do viver.
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978-85-7881-585-1 / 14 x 21 cm / 208 páginas / P&B / Brochura / R$ 45,00

PAPO ASTRAL

UM GUIA ASTROLÓGICO PARA VOCÊ SE CONHECER MAIS
E TIRAR O MELHOR DOS SIGNOS
Carol Vaz
Papo astral é um guia básico ilustrado para quem se interessa por astrologia e
quer trazer esse conhecimento milenar para a vida no século 21. Passando por
todos os elementos que são levados em conta em uma análise astrológica, o livro mostra que a astrologia é muito mais do que o signo solar.Você vai aprender
os conceitos que regem a confecção de um mapa astral – o retrato do céu no
instante em que nascemos – e por que esta é uma ferramenta poderosa para
compreender os outros e a si mesmo, tudo isso com ajuda de uma linguagem
visual jovem e lindas colagens.
978-85-7881-498-4 / 18 x 21,8 cm / 216 páginas / COLORIDO / Brochura / R$ 69,00

OS GUARDIÕES DO SER

AS LIÇÕES ESPIRITUAIS ENSINADAS POR NOSSOS CÃES E GATOS
Eckhart Tolle
As palavras inspiradoras do mestre espiritual Eckhart Tolle se unem às ilustrações
singelas e divertidas de Patrick McDonnell para compor um livro que é um presente aos apreciadores do mindfulness e dos animais. Descubra os ensinamentos
espirituais que podemos aprender com nossos cães e gatos. Os Guardiões do Ser
usa a natureza para nos mostrar como despertar para a experiência do momento
presente e a serenidade para conquistar a paz interior e o equilíbrio em meio à
correria do dia a dia e aos atropelos da vida moderna.
978-85-7881-583-7 / 18 x 22 cm / 128 páginas / Brochura / Colorido / R$ 55,00

O PODER META-HUMANO

Deepak Chopra
Como atingir o nosso máximo potencial, indo além das restrições, vivendo o mundo por
completo e sendo, de fato, tudo o que somos? Este é o norte que guia Deepak Chopra
em Meta-humano: abrindo caminhos para revelar o seu máximo potencial. Movimentando conhecimentos da neurociência, da literatura e da poesia, das últimas descobertas
da inteligência artificial e da biometria, Chopra leva ao leitor a certeza de que o ato de
viver pode ir muito além do cotidiano e seus aprisionamentos. Questionários acompanham o texto para auxiliar o autoconhecimento e o aprimoramento da consciência,
assim como um guia prático de 31 dias para o despertar para uma realidade maior.Tudo
isso em um percurso repleto de reflexões instigantes sobre a experiência humana e o
mundo que somos capazes de arquitetar.
978-85-7881-615-5 / 16 x 23 cm / 376 páginas / P&B / Brochura / R$ 59,00
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DEPRESSÃO NÃO É FRAQUEZA

COMO RECONHECER, PREVENIR E ENFRENTAR A DOENÇA MAIS INCAPACITANTE DO CÉREBRO
M
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Dr. Leandro Teles
Sofrer com depressão não é motivo de vergonha. Pelo contrário, é uma doença como
outra qualquer.Tem tratamento, e até cura, mas a primeira batalha será contra os nossos
próprios fantasmas. Neste livro, o neurologista Leandro Teles mostra que o transtorno
depressivo não é frescura, não é falha de caráter ou falta de fé. É uma doença orgânica
que afeta o cérebro e modifica o nosso modo de ver o mundo. Em uma obra abrangente e acessível, o autor mostra que, com conhecimento e informação, podemos enfrentar
o preconceito, pedir ajuda, encontrar tratamento, ser mais fortes. É uma revolução pessoal e a jornada certa rumo à vitória.
978-85-7881-590-5 / 14 x 21 cm / 312 páginas / P&B / Brochura / R$ 49,90
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REVELANDO TRUMP

A HISTÓRIA DE AMBIÇÃO, EGO E PODER DO EMPRESÁRIO QUE VIROU PRESIDENTE
Michael Kranish e Marc Fisher
Quem é Donald J.Trump? O que move o homem mais poderoso do planeta? E suas
polêmicas seriam atos inconsequentes ou resultado de uma calculada construção
de imagem? Escrito pelo repórter investigativo Michael Kranish e pelo editor Marc
Fisher, com auxílio de premiados jornalistas do Washington Post, Revelando Trump é
o relato mais profundo, atualizado e completo sobre o 45o presidente dos Estados
Unidos, trazendo toda a sua trajetória ao cargo de homem mais poderoso do mundo: a infância nos subúrbios de Nova York, os anos de formação em uma academia
militar, a turbulenta carreira no ramo imobiliário e na indústria do entretenimento e a
ascensão à presidência dos Estados Unidos.
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978-85-7881-434-2 / 16 x 23 cm / 424 páginas / P&B / Brochura / R$ 29,90

PALAVRAS DE PODER (VOLUME 1)

ENTREVISTAS INSTIGANTES COM GRANDES MESTRES DO BRASIL
Lauro Henriques Jr.
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Primeiro volume da série que já conquistou milhares de leitores, esta novíssima edição
da obra Palavras de Poder reúne entrevistas instigantes com alguns dos principais mestres do Brasil na atualidade. De forma dinâmica e saborosa, o livro traz para o leitor os
ensinamentos de personalidades de peso como Leonardo Boff, Monja Coen, Divaldo
Franco, Professor Hermógenes, Dom Pedro Casaldáliga e Ian Mecler, entre outros. É
uma sabedoria viva, para você colocar em prática nos mais variados campos da sua vida,
como os relacionamentos afetivos, a família e o trabalho. Prepare-se para uma jornada
da qual você sairá transformado, renovado e, sobretudo, com mais vida em sua vida.
978-85-7881-370-3 / 14 x 21 cm / 256 páginas / Bicolor / Brochura / R$ 49,00

UMA VIDA SEM LIXO

Cristal Muniz
É possível viver sem produzir lixo? Sim, e pode ser mais simples do que parece.
A criadora do blog Um ano sem lixo, Cristal Muniz, compartilha todas as dicas
para gerar menos lixo dentro e fora de casa. Você vai aprender a comprar comida sem embalagem, maneiras de aproveitar a casca dos alimentos na cozinha,
construir uma composteira para dar fim ao lixo orgânico, como limpar a casa
usando apenas três ingredientes, como montar um guarda-roupa sustentável
e muito mais dicas para diminuir o consumo de plástico. Adotando algumas
mudanças sugeridas aqui, você estará iniciando um caminho sem volta para um
estilo de vida mais sustentável, que de quebra é mais saudável, simples e barato.
978-85-7881-563-9 / 18 x 21,8 cm / 248 páginas / Colorido / Brochura / R$ 89,00
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ANOTAÇÕES COTIDIANAS SOBRE UMA CIÊNCIA INCERTA
Siddhartha Mukherjee
Repleto de detalhes históricos fascinantes e maravilhas médicas modernas, este importante livro é um envolvente vislumbre das lutas dos médicos e dos impasses que
raramente vêm à tona. Escrito com a prosa apaixonada e a linguagem envolvente características do Dr. Mukherjee, As leis da medicina é uma leitura crítica para todos os
interessados em entender melhor como sua saúde e bem-estar estão sendo tratados.
Este livro estabelece as bases para uma nova maneira de entender a medicina, agora
e no futuro.
978-85-7881-580-6 / 13 x 18 cm / 96 páginas / P&B / Brochura / R$ 45,00

A SABEDORIA DA INSEGURANÇA

UMA MENSAGEM PARA A ERA DA ANSIEDADE
Alan Watts

Vivemos em uma era de ansiedade sem precedentes. Constantemente ocupados em
lamentar o passado e planejar o futuro, nos esquecemos de viver plenamente o aqui
e o agora. É preciso, porém, aceitar nossas inseguranças e incertezas para viver o presente. Escrita em 1951 por Alan Watts, influenciando gerações, e citada atualmente em
milhares de posts, vídeos e animações pela internet por fãs de todo o mundo, esta obra
extremamente atual e necessária por fim chega ao Brasil, em edição com prefácio de
Deepak Chopra e Lauro Henrique Jr.
978-85-7881-437-3 / 14 x 21 cm / 152 páginas / P&B / Brochura / R$ 49,00

O PODER DO ACASO

COMO AS PESSOAS QUE VOCÊ NÃO CONHECE PODEM MUDAR A SUA VIDA
Kio Stark
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Já ouviu falar em “intimidade passageira”? É o sentimento que temos quando conversamos por alguns instantes com uma pessoa que não conhecemos e, mesmo assim,
experimentamos uma conexão tão profunda e tão importante que tem o poder de
transformar a nossa vida para sempre.
Este é um livro sobre conversar, mas também um livro sobre ver, ouvir, estar atento
ao mundo. Mostra como as nossas conexões mais momentâneas podem ser líricas e
profundas, ampliando a compreensão e aprofundando a percepção sobre as pessoas
que são desconhecidas.
978-85-7881-588-2 / 13 x 18 cm / 128 páginas / Colorido / Brochura / R$ 39,00

VOCÊ É O UNIVERSO

CRIE SUA REALIDADE QUÂNTICA E TRANSFORME SUA VIDA
Deepak Chopra e Menas Kafatos
Neste trabalho brilhante e atual, o best-seller Deepak Chopra e o reconhecido físico
Menas Kafatos propõem uma nova aliança entre ciência e espiritualidade, entre física
quântica e vida cotidiana, questionando nosso papel na construção da realidade em
que vivemos. Trazem assim uma nova e inovadora compreensão de quem somos e
de como podemos transformar o mundo enquanto atingimos nosso maior potencial.
Prepare-se para uma jornada provocativa que expande os limites da ciência atual e
desafia a maneira como enxergamos nossa realidade.
978-85-7881-421-2 / 16 x 23 cm / 288 páginas / P&B / Brochura / R$ 49,00
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TRABALHAR PARA QUÊ?
Barry Schwartz

Para a esmagadora maioria das pessoas, o trabalho não traz motivação. Neste livro, o
professor de psicologia Barry Schwartz traz uma visão inovadora e reveladora sobre o
propósito do trabalho, mostrando como ele influencia nossa cultura e nosso cotidiano
e como você pode encontrar seu próprio caminho para a felicidade no emprego. Este
livro faz parte da coleção TED Books.
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978-85-7881-564-6 / 13 x 17,8 cm / 120 páginas / Bicolor / Brochura / R$ 39,00

A POLÍTICA SEXUAL DA CARNE
UMA TEORIA FEMINISTA-VEGETARIANA
Carol Vaz

Publicada pela primeira vez no Brasil, esta edição comemorativa de 20 anos traz o
texto de uma das principais referências teóricas para a compreensão e o estudo das
influências de uma sociedade patriarcal nos hábitos alimentares e na relação de seus
membros com as mulheres e os animais. É impossível ficar indiferente à tese defendida
por Carol J. Adams de que a matança de animais e a violência contra a mulher estão
intrinsecamente ligadas. Mais que pregar uma dieta sem carne, esta obra polêmica e
provocadora promete estimular as reflexões e os debates necessários para que se
construa um mundo mais igualitário.
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978-85-7881-510-3 / 14 x 21 cm / 352 páginas / P&B / Brochura / R$ 59,00

PALAVRAS DE PODER (VOLUME 2)

ENTREVISTAS INSTIGANTES COM GRANDES MESTRES DO MUNDO
Lauro Henriques Jr.
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Palavras de poder reúne entrevistas com alguns dos principais mestres da espiritualidade e do autoconhecimento no mundo, trazendo ensinamentos de personalidades
como lama Surya Das, Jean-Yves Leloup, Susan Miller, Leonard Orr, Yehuda Berg, de
diferentes religiões e áreas do conhecimento.
Conta ainda com a seção “Mesa Redonda”, em que cada entrevistado responde a uma
pergunta elaborada por outra personalidade do livro, criando conversas inusitadas e
interessantíssimas.
978-85-7881-392-5 / 14 x 21 cm / 240 páginas / Bicolor / Brochura / R$ 49,00

CÉREBRO E MEDITAÇÃO

DIÁLOGOS ENTRE O BUDISMO E A NEUROCIÊNCIA
Matthieu Ricard e Wolf Singer
Monge budista há mais de quarenta anos, Matthieu Ricard é considerado o homem
mais feliz do mundo por cientistas que analisaram sua estrutura cerebral. Neste livro,
ele se alia a Wolf Singer, um dos mais importantes neurocientistas da atualidade, para
desbravar o funcionamento da mente. Em saborosos e interessantes diálogos – que
ocorreram ao longo de oito anos –, os dois confrontam suas visões para debater questões como: A meditação muda os circuitos cerebrais? Como as emoções se formam?
Qual a natureza da consciência? Existe livre-arbítrio? Instigante e inspirador, Cérebro e
meditação enaltece a necessidade de troca entre a ciência moderna e os conhecimentos milenares para tornar possível, enfim, desvendar os mistérios do espírito humano e
estabelecer uma verdadeira ciência da mente.
978-85-7881-502-8 / 16 x 23 cm / 352 páginas / P&B / Brochura / R$ 69,00
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FAÇAM A REVOLUÇÃO!

Interesse geral

36

M
ÉM E
TAMBBOOK
E-

O APELO DO DALAI-LAMA AOS JOVENS DO SÉCULO XXI
Dalai-lama e Sofia Stril-Rever
Vivemos uma era de conflitos, de excesso de informação, o direito à vida está amea
çado por colapsos ambientais, econômicos e o avanço do nacionalismo. Nos afastamos dos fatos mais importantes para a construção de um futuro melhor. Em Façam
a revolução!, o líder espiritual tibetano Dalai-lama compartilha sua visão de mundo e
conclama os jovens a assumirem o papel de agente de mudança, a refletirem sobre o
mundo que estamos construindo e a iniciarem a mudança já. Para isso, o Dalai-lama
incita a realizar uma revolução que não é baseada em crenças ou ideologias, e sim na
ética: a Revolução da compaixão. Também dá sugestões de como os jovens podem
começá-la de dentro para fora. O livro ainda traz o Manifesto da Responsabilidade
Universal e um apêndice que conta a trajetória de vida e política do Dalai-lama.
978-85-7881-519-6 / 14 x 21 cm / 104 páginas / P&B / Brochura / R$ 32,00

TORNE-SE QUEM VOCÊ É

Osho
Osho traduz para o leitor de hoje a sabedoria de Nietzsche e os ensinamentos de
Zaratustra, formando com eles um trio da mais pura dinamite filosófica. O leitor é
incentivado a passar por uma profunda metamorfose, alcançar todo o seu potencial e
se transformar em tudo de melhor que pode vir a ser. Ainda há muito o que conquistar,
mas todas as pessoas podem atingir a realização máxima de seu ser. De forma leve e
coloquial, mas em tom incisivo e inspirador, Osho passa a mensagem que devemos
aprender a celebrar, a de que cada um de nós tem um imenso potencial para transformar a própria vida através da alegria, do canto, da dança, do riso e da gratidão pela
existência.
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978-85-7881-489-2 / 14 x 21 cm / 272 páginas / P&B / Brochura / R$ 49,00

GUIA COMPLETO DA BELEZA FEITA EM CASA

Sunny Subramanian & Chrystle Fiedler
O Guia completo da beleza feita em casa ensina a fazer produtos de beleza de
qualidade, acessíveis, veganos e livres de substâncias tóxicas. Com receitas simples e
ingredientes que já tem em sua cozinha, você poderá criar esfoliantes, hidratantes,
máscaras faciais, demaquilante, xampu, base, bronzer, blush e até máscara para cílios.
Aventure-se para descobrir um jeito natural de cuidar do seu corpo e realçar sua
beleza sem descuidar da saúde e do bolso, protegendo os animais e reduzindo o
impacto ambiental.
978-85-7881-427-4 / 18 x 25 cm / 192 páginas / Colorido / Brochura / R$ 79,00

O CAMINHO DA SABEDORIA

CONVERSAS ENTRE UM MONGE, UM FILÓSOFO E UM PSIQUIATRA SOBRE A ARTE DE VIVER
Christophe André, Alexandre Jollien e Matthieu Ricard
Em O caminho da sabedoria, o monge Matthieu Ricard, o filósofo Alexandre Jollien
e o psiquiatra Christophe André, amigos de longa data, se reúnem para “falar com o
coração” sobre diversos assuntos que perpassam a existência humana: desde aqueles
que os apaixonam e inspiram até os que os preocupam e atormentam. Em doze
capítulos que abordam temas diferentes, como o altruísmo, o ego, a culpa e o perdão,
os autores discorrem sobre suas trajetórias pessoais e compartilham as lições aprendidas ao longo do caminho.
978-85-7881-367-3 / 16 x 23 cm / 360 páginas / P&B / Brochura / R$ 69,00
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A REVOLUÇÃO MINDFULNESS

UM GUIA PARA PRATICAR A ATENÇÃO PLENA E SE LIBERTAR DA ANSIEDADE E DO ESTRESSE
Sarah Silverton

A revolução Mindfulness é uma excelente introdução à prática que tem mudado a vida
de milhares de pessoas. Inspirada nas práticas meditativas do Oriente, o Mindfulness, ou
a Atenção Plena, é uma ferramenta poderosa que nos ensina a viver conscientemente
no momento presente, dominar os pensamentos negativos e deixar de reagir a tudo
no piloto automático. Neste livro, o leitor encontrará os principais exercícios explicados
passo a passo, orientações de como usar a prática para lidar com o estresse, a ansiedade,
a depressão e doenças crônicas, além de instruções de como aplicar a Atenção Plena
em crianças e em situações práticas do cotidiano.

O PODER DAS PEQUENAS MUDANÇAS
Margaret Heffernan

Poderoso manifesto para diretores e gestores, O poder das pequenas mudanças é um
guia inteligente e divertido para criar culturas corporativas sólidas. O livro estabelece
as bases para um novo tipo de pensamento sobre o mundo corporativo: introduzir
pequenas mudanças no dia a dia de uma empresa pode transformar radicalmente
uma organização, gerando um impacto que atinge a todos, do diretor-executivo ao
porteiro. Não se trata de programas de milhões de dólares, mas de pequenos passos
que qualquer um pode dar e que marcam o início de uma grande transformação.
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978-85-7881-516-5 / 15,5 x 23,5 cm / 184 páginas / Colorido / Brochura / R$ 49,00
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978-85-7881-346-8 / 13,7 x 18,5 cm / 136 páginas / Colorido / Capa dura com sobrecapa / R$ 55,00
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O FUTURO DA ARQUITETURA EM 100 CONSTRUÇÕES
Marc Kushner

Neste livro, Marc Kushner apresenta o que há de melhor na arquitetura contemporânea por meio de 100 construções. Os projetos são muito diversificados, mas todos
simbolizam que a arquitetura é uma poderosa ferramenta para solucionar questões
sociais e ambientais da atualidade. Cada uma das 100 construções é acompanhada
de pelo menos uma foto e de um texto que destaca as características que as tornam
representativas de uma nova era de inventividades. O leitor pode ler o livro todo de
uma só vez na sequência ou escolher projetos ao acaso de acordo com seu interesse.
978-85-7881-315-4 / 13,7 x 18,5 cm / 176 páginas / Colorido / Capa dura com sobrecapa / R$ 69,00

O LADO INVISÍVEL DA ECONOMIA

UMA VISÃO FEMINISTA
Katrine Marçal

Envolvente e perspicaz, este livro questiona o modelo predominantemente masculino
que tem dominado a economia. Para provar seu ponto, a autora parte de uma pergunta levantada por Adam Smith, pai da economia moderna: “Como você consegue o seu
jantar?”. Ao afirmar que é o interesse pessoal do açougueiro – sua vontade de lucrar –
que faz a carne chegar à mesa, Smith se esquece de uma peça-chave na trajetória de
seu jantar: era sua mãe que fritava o bife. Esta é a provocação da jornalista econômica
Katrine Marçal: o mercado é na verdade construído sobre uma economia invisível, já
que as mulheres não começaram a trabalhar só em meados do século passado, apenas
mudaram de emprego. A autora defende a necessidade de uma nova visão no pensamento econômico neste que vem sendo considerado um Freakonomics feminista.
978-85-7881-455-7 / 14 x 21 cm / 216 páginas / P&B / Brochura / R$ 45,00
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A VIDA SECRETA DOS MICRÓBIOS
Rob Knight
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Pesquisas recentes demonstram que os micróbios que vivem no nosso corpo afetam
nossa saúde, humor, preferências alimentares e até o número de picadas de mosquitos que recebemos. Eles podem causar alergias, asma e obesidade, mas também
treinam nosso sistema imunológico e nos ajudam a processar os alimentos. Neste
livro, Rob Knight e Brendan Buhler nos conduzem com bom humor por este universo
antes invisível e abordam como fatores como o uso de antibióticos e o tipo de parto
podem modificar o conjunto de nossos micróbios e alterar a nossa saúde. Este é o
quinto volume da coleção TED Books, que traz livros perfeitos para quem tem uma
mente curiosa e vontade de aprender cada vez mais.
978-85-7881-336-9 / 13,7 x 18,5 cm / 136 páginas / Colorido / Capa dura com sobrecapa / R$ 54,00

ANTES QUE EU ME ESQUEÇA

TÉCNICAS, HÁBITOS E DICAS PARA AFIAR A MENTE E APERFEIÇOAR A MEMÓRIA
Dr. Leandro Teles
Em Antes que eu me esqueça, o neurologista Leandro Teles discorre de forma leve
e bem-humorada sobre alguns dos conceitos da neurociência, com ênfase na memorização. A ideia é traduzir em linguagem do dia a dia, com explicações didáticas e
analogias cotidianas, os fascinantes mecanismos do processo de formação e evocação
de memórias. Enquanto explica o que ocorre na mente, o autor dá dicas práticas para
aumentar a capacidade de concentração, facilitar a fixação de dados e melhorar o
desempenho da memória. Trata-se, assim, de uma obra para os apaixonados pelos
mistérios da mente humana e para os interessados em uma consistente ampliação e
manutenção de suas habilidades mentais.
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978-85-7881-384-0 / 14 x 21 cm / 248 páginas / P&B / Brochura / R$ 44,90

COLEÇÃO MÃOS À OBRA
Os 4 volumes se propõem a tornar realidade o sonho dos brasileiros de morar bem. Desenvolvido por especialistas, o
conteúdo aborda todas as etapas de construção de uma casa, trazendo conceitos básicos, dicas práticas para a utilização
de materiais e orientações sobre planejamento e execução, entre outras informações essenciais para ajudar as famílias a
construir, ampliar e reformar sua moradia com resultados excelentes e duradouros.
Vol.1 - Antes de construir e Problemas frequentes de construção, Terreno e fundações, Impermeabilização 978-85-7881-202-7 / 15 x 21 cm / 277 páginas 		
Colorido / Capa dura / R$ 79,00
Vol. 2 - Estrutura, Alvenaria, Coberturas e forros 978-85-7881-203-4 / 15 x 21 cm / 329 páginas / Colorido / Capa dura / R$ 89,00
Vol. 3 - Esquadrias, Instalações elétricas e hidráulicas 978-85-7881-204-1 / 15 x 21 cm / 309 páginas / Colorido / Capa dura / R$ 89,00
Vol. 4 - Pisos, Revestimento de paredes, Materiais de construção 978-85-7881-205-8 / 15 x 21 cm / 283 páginas / Colorido / Capa dura / R$ 99,00

DE MUDANÇA PARA MARTE

Stephen L. Petranek
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A corrida começou. Companhias privadas, dirigidas por empresários de sucesso
como Elon Musk, Jeff Bezos e Sir Richard Branson, e a missão espacial holandesa Mars
One competem com a NASA e com agências espaciais de diversos países para fincar
a primeira estaca em Marte.
Parece ficção científica, mas a vida no planeta vermelho é um plano de apoio fundamental para a humanidade, e dentro de vinte anos nós estaremos vivendo lá. Esta é
a tese que o premiado jornalista Stephen Petranek apresenta e explica com detalhes
impressionantes, inclusive listando quais são os riscos reais dessa empreitada.

39
Interesse geral

978-85-7881-353-6 / 13,7 x 18,5 cm / 136 páginas / Colorido / Capa dura com sobrecapa / R$ 55,00

SUPERGENES

ATIVE O EXTRAORDINÁRIO PODER DO SEU DNA PARA TER MAIS SAÚDE E BEM-ESTAR
Deepak Chopra e Rudolph E. Tanzi

Em Supergenes – Ative o extraordinário poder do seu DNA para ter mais saúde
e bem-estar, a dupla Chopra e Tanzi dá prosseguimento à parceria iniciada em seu
primeiro livro, Supercérebro (publicado pela Alaúde em 2013), e explica em termos
leigos a genética que pode nos levar a uma vida mais saudável e feliz.
O livro procura romper a noção de que nossos genes são imutáveis ao esclarecer
que, na verdade, eles são nossos maiores aliados no desenvolvimento pessoal, pois é
possível adotar hábitos capazes de otimizar a ação dos nossos genes e nos levar a um
estado de bem-estar e plenitude nunca antes imaginado pela ciência.
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978-85-7881-356-7 / 16 x 23 cm / 356 páginas / P&B / Brochura / R$ 59,00

VOCÊ TEM FOME DE QUÊ?

A SOLUÇÃO DEFINITIVA PARA PERDER PESO, GANHAR CONFIANÇA E VIVER COM LEVEZA
Deepak Chopra
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O aclamado médico e autor Deepak Chopra une as mais recentes descobertas da
ciência e os conhecimentos da medicina oriental para ajudar o leitor a desvendar os
problemas por trás da luta contra a balança. Com a ajuda de conceitos como o da
atenção plena e sem sugerir dietas radicais e outras abordagens fracassadas, Chopra
prova que o problema da obesidade começa com as motivações que nos levam a
comer, e que descobri-las é o primeiro passo para acabar de forma definitiva com o
problema do excesso de peso.
978-85-7881-225-6 / 16 x 23 cm / 320 páginas / P&B / Brochura / R$ 59,00

A ARTE DA QUIETUDE

AVENTURAS RUMO A LUGAR NENHUM
Pico Iyer
Citando exemplos de personalidades como Leonard Cohen, Mahatma Gandhi e
Marcel Proust, o autor revela como o ato de permanecer sentado sem fazer nada
pode estimular a criatividade e ampliar a visão das coisas. Em um mundo cada vez
mais comandado pelas distrações e exigências da tecnologia, repleto de pessoas desesperadas para se desconectar, Iyer sugere que a melhor forma de enfrentar a loucura da vida moderna é a antiga prática de desacelerar e descobrir a arte da quietude.
978-85-7881-308-6 / 13,7 x 18,5 cm / 96 páginas / Colorido / Capa dura com sobrecapa / R$ 45,00
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SAIBA MAIS PARA GASTAR MENOS

APRENDA A DESENVOLVER SUA INTELIGÊNCIA FINANCEIRA
Elaine Toledo
A vida financeira é reflexo de escolhas, e essas escolhas são influenciadas, muitas vezes,
pelas emoções. Se desejamos alcançar sucesso financeiro, devemos, antes de obter conhecimentos técnicos e organizacionais, conhecer a nós mesmos, para cuidarmos mais
racionalmente das finanças.Ter uma conta bancária sempre negativa é uma situação que
pode ser resolvida com inteligência financeira, assunto abordado neste livro, que traz
dicas práticas e exercícios de planejamento para ter gastos compatíveis com os ganhos.
978-85-7881-129-7 / 14 x 21 cm / 144 páginas / P&B / Brochura / R$ 39,00
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DESVENDANDO MISTÉRIOS

CHACRAS, KUNDALINI, OS SETE CORPOS E OUTROS TEMAS ESOTÉRICOS
Osho
Quem já leu as obras de Osho perceberá nitidamente a singularidade que há tanto
na forma como nos temas desenvolvidos aqui. Graças ao formato de perguntas e respostas, este livro nos dá a sensação de estarmos diante do próprio Osho, recebendo
de forma determinada suas vibrações, cujo propósito é um só: despertar-nos para um
estado de consciência plena que nos impulsione a realizar uma intensa transformação
interior. Desta leitura resulta o desejo de redesenhar caminhos, rever objetivos e
buscar mais intensamente as razões da própria existência.
M 978-85-7881-087-0 / 16 x 23 cm / 288 páginas / P&B / Brochura / R$ 49,00
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O CÉREBRO DE BUDA

NEUROCIÊNCIA PRÁTICA PARA A FELICIDADE
Rick Hanson com Richard Mendius
Com explicações claras acerca da estrutura e do funcionamento do cérebro e fundamentados em estudos científicos, os autores demonstram que é possível condicionar
a mente para obter mais felicidade e sabedoria no dia a dia através de práticas meditativas simples e rápidas. Indicado a quem busca bem-estar e paz de espírito, este
livro é uma leitura essencial para compreender melhor o cérebro, mudar a mente e
transformar a vida.
978-85-7881-119-8 / 16 x 23 cm / 272 páginas / P&B / Brochura / R$ 55,00
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SUPERCÉREBRO

COMO EXPANDIR O PODER TRANSFORMADOR DA SUA MENTE
Deepak Chopra e Rudolph E. Tanzi
Qual a diferença entre mente e cérebro? Como controlar o medo, a ansiedade, a depressão? As respostas a essas perguntas é o que o renomado médico e autor Deepak
Chopra oferece a seus leitores. Escrito em parceria com o neurocientista Rudolph
Tanzi, um dos maiores estudiosos da doença de Alzheimer, o livro explica em termos
leigos como o cérebro funciona e de que maneira é possível deixá-lo em forma para
conquistar boa saúde, ter mais qualidade de vida e simplesmente ser mais feliz.
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978-85-7881-181-5 / 16 x 23 cm / 344 páginas / P&B / Brochura / R$ 59,00

CARL JUNG

CURADOR FERIDO DE ALMAS
Claire Dunne
Este livro conta a história da evolução pessoal e espiritual de Carl Gustav Jung, um dos
maiores pensadores do século XX, célebre pela investigação pioneira dos sonhos, do
inconsciente e da espiritualidade e fundador da psicologia analítica. Mesclando trechos
da extensa correspondência de Jung e de sua autobiografia – Memórias, sonhos, reflexões –, Claire Dunne conta a vida do psiquiatra e psicanalista em grande medida
com as palavras dele, completando o retrato com reminiscências de amigos, colegas
e conhecidos.

PALAVRAS DE PODER (VOLUME 3)
ENTREVISTAS INSTIGANTES COM GRANDES MESTRES DA ATUALIDADE
Lauro Henriques Jr.
Lauro Henriques Jr. dá continuidade ao seu trabalho de extrair a sabedoria de grandes
nomes da espiritualidade e do autoconhecimento do Brasil e do mundo. Nesta obra,
o leitor poderá ler e aprender com os ensinamentos de Eckhart Tolle, Frei Betto, Don
Miguel Ruiz, Prem Baba, Julia Cameron, Claudio Naranjo, Conceição Trucom, Mãe Stella
de Oxóssi e Reginaldo Prandi (juntos em uma única entrevista), Pir Zia Inayat Khan e
Rubem Alves.
978-85-7881-254-6 / 14 x 21 cm / 240 páginas / Bicolor / Brochura / R$ 49,00
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978-85-7881-121-1 / 16 x 23 cm / 272 páginas / Colorido / Brochura / R$ 79,00
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Automobilismo
Pioneira na publicação desta linha,
a Alaúde se orgulha de reunir em seu
catálogo diversas produções exclusivas que
homenageiam as máquinas mais importantes
do cenário nacional, além de títulos mundiais
que exaltam os mais belos carros e motos
de todos os tempos.

CORVETTE

44

Fernando Miraguaya
Lançado no início dos anos 1950, o Corvette é, há décadas, um dos
carros esportivos mais cobiçados do planeta, correndo ao lado de ícones como Porsche e Ferrari. Não à toa, o carro conquistou uma legião
de adoradores no Brasil e no mundo. Ricamente ilustrado com fotos
raras dos arquivos da própria General Motors, assim como imagens deslumbrantes dos modelos mais modernos, esta obra nos leva por uma
incrível viagem por toda a história desse clássico do automobilismo, contando desde os detalhes do desenvolvimento do projeto, passando pela
evolução dos modelos aos longo dos anos até as inúmeras curiosidades
e dados técnicos dos veículos. Um passeio imperdível em um dos carros
mais estilosos do mundo!

Automobilismo

978-85-7881-571-4 / 17,5 x 17,5 cm / 108 páginas / Colorido / Capa dura / R$ 49,00

PICAPES CHEVROLET

ROBUSTEZ QUE CONQUISTOU O BRASIL
Rogério de Simone e Fábio C. Pagotto

Símbolo de robustez, praticidade e confiança, as picapes Chevrolet têm
uma longa trajetória ao lado dos brasileiros. Embora a comercialização
dos primeiros modelos seja da década de 1930, a primeira picape da
marca foi desenvolvida em 1917, com o intuito de transportar peças
na linha de montagem da fábrica. Para comemorar este centenário de
história, Picapes Chevrolet traz detalhes sobre as picapes da marca que
circularam no país desde as fundação da General Motors do Brasil até
os dias de hoje, como os modelos 3100, a linha C, El Camino, Silverado,
Chevy 500 e outros.
978-85-7881-454-0 / 21,5 x 19 cm / 160 páginas / Colorido / Capa dura / R$ 69,00

CAMINHÕES FNM

A FORÇA BRASILEIRA NAS ESTRADAS
Rogério de Simone e Evandro dos Santos Fullin
A FNM (Fábrica Nacional de Motores) revolucionou a história do automobilismo brasileiro ao inaugurar a primeira fábrica de caminhões do
país, em 1949. Seus modelos D-9.500 e D-11.000, equipados com robusto motor Alfa Romeo e lançados respectivamente em 1950 e 1958,
se tornaram lendários ao dominar não só as estradas como também a
memória de todos que viveram aquela época. Ricamente ilustrado com
fotos atuais e de época, este livro tem o objetivo de resgatar e preservar
a memória dos caminhões FNM para todos os aficionados desses verdadeiros reis da estrada.
978-85-7881-435-9 / 21,5 x 19 cm / 96 páginas / Colorido / Capa dura / R$ 59,00

AUSTIN-HEALEY

A HISTÓRIA DE UM CLÁSSICO BRITÂNICO
Bill Piggott

Em seus quinze anos de fabricação, o “Big Healey” foi produzido em três
versões básicas, que sintetizavam o espírito dos carros esportivos britânicos da época – os modelos 100 de quatro cilindros, o100-Six de seis
cilindros e o 3000, com motor de três litros. Em 160 páginas ilustradas
com lindas imagens, este livro conta a trajetória do Austin-Healey ano a
ano, sem deixar de mencionar as versões de corrida 100S e as principais
vitórias nas pistas conquistadas por este ícone do automobilismo.
978-85-7881-345-1 / 25 x 25 cm / 160 páginas / Colorido / Capa dura e sobrecapa / R$ 99,00
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CLÁSSICOS DO BRASIL
Vários autores

Esta série traz os automóveis que marcaram época e com os quais todo brasileiro tem uma forte ligação afetiva. Cada
obra apresenta a história da marca, desde as origens até a chegada ao Brasil, e mostra a evolução dos modelos, apresentando dados técnicos, além de curiosidades sobre alguns e a trajetória de outros nas pistas. Com centenas de fotografias
e ilustrações originais, cada livro é uma verdadeira edição de colecionador.
17,5 x 17,5 cm / 108-112 páginas / Colorido / Capa dura / R$ R$ 49,00
Fusca – 978-85-7881-104-4 / Opala – 978-85-7881-108-2 / Jeep – 978-85-7881-174-7 / Kombi – 978-85-7881-107-5 / Maverick – 978-85-7881-099-3
Passat – 978-85-7881-176-1 / Dodge – 978-85-7881-100-6 / Gol – 978-85-7881-177-8 / Galaxie – 978-85-7881-101-3 / Brasília – 978-85-7881-175-4
Aero-Willys – 978-85-7881-106-8 / DKW – 978-85-7881-105-1 / Simca – 978-85-7881-103-7 / Karmann-Ghia – 978-85-7881-102-0
Alfa Romeo – 978-85-7881-178-5 / Chevette – 978-85-7881-291-1 / Gurgel – 978-85-7881-292-8 / Fiat 147 – 978-85-7881-364-2
Monza – 978-85-7881-365-9 / Corcel – 978-85-7881-534-9

MGB MGC & MGB GT V8

O ESPORTIVO MAIS ELEGANTE DO MUNDO
Michael Scarlett
Este livro, escrito por um dos maiores entusiastas do MGB, conduz o leitor na longa e fascinante evolução do veículo, desde sua origem até sua
versão final MG RV8, passando pela sua evolução em ambos os lados do
Atlântico. Cada modelo fabricado é situado em seu contexto histórico,
com belas fotografias da época e imagens detalhadas de alguns modelos,
para o leitor não perder nada dessa emocionante trajetória.
978-85-7881-211-9 / 25 x 25 cm / 160 páginas / Colorido / Capa dura e sobrecapa / R$ 99,00
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AC COBRA

A VERDADEIRA HISTÓRIA POR TRÁS DA LENDA
Rinsey Mills
A história por trás desta lenda da indústria automobilística é contada
em detalhes nesta obra de Rinsey Mills. Em 160 páginas ilustradas com
imagens de época e outras produzidas em estúdio, você vai acompanhar
a transformação de um carro comum em um grande vencedor. Equipado com motor Ford V-8, o Ace de 2 litros se tornou o AC Cobra de
4,7 litros, derrotou a Ferrari e conquistou do Campeonato Mundial de
Carros Esporte em 1965. O livro conta em detalhes a importância do
piloto texano Carroll Shelby para o sucesso da empreitada e lista todos
os modelos Cobra produzidos em Thames Ditton, nos arredores de
Londres, pelo número do chassi.
978-85-7881-318-5 / 25 x 25 cm / 160 páginas / Colorido / Capa dura e sobrecapa / R$ 99,00

KOMBI

UM ÍCONE CULTURAL
Richard Copping
Fãs da Kombi vão se deliciar nestas belíssimas páginas com um recorte
da história de um dos veículos mais conhecidos do mundo. Admirado
e valorizado por sua versatilidade, sua simplicidade e sua longevidade
desde seu lançamento, em 1949, o veículo teve diversos modelos fabricados a partir do original, como o furgão e a picape, a minivan Micro
Bus e sua versão luxo, o Micro Bus De Luxe, além de uma linha de
veículos especiais, de ambulâncias a comércios sobre rodas.
978-85-7881-137-2 / 25 x 25 cm / 152 páginas / Colorido / Capa dura e sobrecapa / R$ 99,00

LAMBORGHINI

UMA LENDA ITALIANA
Richard Dredge

Às vezes belos, geralmente agressivos e sempre exclusivos: os modelos
produzidos pela Lamborghini acumularam inúmeras qualidades em suas
mais de quatro décadas de produção. Das curvas suaves do Miura às
linhas duras do Countach, passando pela força do Diablo e do Murciélago, este livro conta a trajetória dos mais célebres carros da Lamborghini.
Descubra excentricidades como o Lambo anfíbio, a limusine Countach
e dois fora de série baseados no Diablo, além da história completa de
cada uma das quatro séries de modelos de motor V12 e dois lugares
produzidos pela fábrica de Sant’Agata.
978-85-7881-193-8 / 25 x 25 cm / 160 páginas / Colorido / Capa dura e sobrecapa / R$ 99,00

MINI

O PEQUENO NOTÁVEL
Graham Robson

978-85-7881-113-6 / 25 x 25 cm / 160 páginas / Colorido / Capa dura e sobrecapa / R$ 99,00
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JAGUAR E-TYPE

Automobilismo

O Mini revolucionou a história do design com muito sucesso. Único,
com personalidade marcante e apelo irresistível aos consumidores até
hoje, é um fenômeno automobilístico cuja história merece ser contada
com estilo e muita dedicação. A tarefa coube a Graham Robson, um
dos mais prolíficos historiadores de automóveis, que conta a trajetória
do carro mesclada com as próprias experiências.

O ESPORTIVO MAIS SENSUAL DO MUNDO
Nigel Thorley
Mais de 50 anos depois do seu lançamento, o Jaguar E-type ainda é um
dos carros mais admirados pelos entusiastas do automobilismo. Exemplo atemporal de estilo e excelência em engenharia, ainda hoje é facilmente reconhecido em todo o mundo. Fabricado de 1961 até 1974,
as principais características do Jaguar E-type eram o design e a potência.
Enaltecido em sua época como um esportivo admirável, é um dos mais
conhecidos ícones dos anos 1960. Se um carro merece ser considerado
um sex symbol, é o clássico e elegante Jaguar E-type.
978-85-7881-136-5 / 25 x 25 cm / 176 páginas / Colorido / Capa dura e sobrecapa / R$ 99,00

AERO-WILLYS

O CARRO QUE MARCOU ÉPOCA
Rogério de Simone e José A. Penteado Vignoli

Sedã de grande porte fabricado no Brasil entre 1960 e 1971, o Aero-Willys
destaca-se como um dos pioneiros da indústria automobilística brasileira. Graças à
sua mecânica adequada e às péssimas condições das ruas e das estradas do país,
foi o líder de vendas no mercado naquele tempo. Com centenas de imagens do
modelo Willys-Overland e da versão de luxo Itamaraty, o livro conta a história e
traz informações técnicas detalhadas sobre um carro que realmente marcou época.
978-85-7881-076-4 / 18 x 25 cm / 160 páginas / Colorido / Brochura / R$ 49,00

PARTICULAR CUBA
Du Ribeiro

Em 1959, depois da queda do ditador Fulgencio Batista, o comércio
de carros fabricados após a revolução se tornou proibido em Cuba.
Assim, veículos norte-americanos da década de 1950 tornaram-se
um símbolo do país e ainda faziam parte da paisagem cotidiana
quando Du Ribeiro começou a retratá-los, em 1988. A experiência
de Ribeiro como fotógrafo especializado em automóveis o ajudou a
criar belíssimas imagens, que revelam ricos detalhes dessas obras de
arte da engenharia, ao mesmo tempo em que ajudam a transmitir
a essência da ilha.
978-85-7881-197-6 / 34,5 x 23 cm / 120 páginas / Colorido / Capa dura com sobrecapa / R$ 149,00

PAIXÃO POR FERRARI

O SEGREDO DE UMA LENDA EM 50 MODELOS EMBLEMÁTICOS
Fabrice Connen
A Ferrari é, sem dúvida, uma das marcas mais admiradas e cobiçadas
do mundo. Por trás dos modelos esporte elegantes e arrojados e
dos carros de corrida vencedores, está o gênio e a ousadia de Enzo
Ferrari. Nesta obra, o leitor pode conhecer um pouco mais a fundo os modelos que consagraram essa famosa fabricante italiana e
pintaram de vermelho o universo do automobilismo para sempre.
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978-85-7881-252-2 / 29 x 24 cm / 144 páginas / Colorido / Capa dura / R$ 129,00

PAIXÃO POR MOTOS

UM SÉCULO DE HISTÓRIA ATRAVÉS DE 50 MODELOS INESQUECÍVEIS
Jean-Louis Basset e Pascal Franck
A motocicleta, assim como o automóvel, passou por muitas transformações desde sua invenção. Esta obra traz detalhes desta jornada
de emoção e aventura através da história de 50 modelos de motocicletas que conquistaram os amantes da velocidade em duas rodas.
978-85-7881-216-4 / 29 x 24 cm / 144 páginas / Colorido / Capa dura / R$ 129,00

RINO MALZONI

UMA VIDA PARA O AUTOMÓVEL
Jorge Meditsch
Este livro conta a história da criação de todos esses automóveis, sendo, ao mesmo tempo, um registro da vida e da obra desse homem extraordinariamente
criativo e um tributo a seu talento realizador.
978-85-7881-089-4 / 22,5 x 30 cm / 158 páginas / Colorido / Capa dura com sobrecapa / R$ 99,00

O BRASIL NA FÓRMULA 1

OS TÍTULOS E AS VITÓRIAS QUE TRANSFORMARAM O BRASIL
NO PAÍS DO AUTOMOBILISMO
Alexandre Armando Vasconcellos
Uma viagem no tempo que revive os inúmeros momentos em que a
estrela do Brasil brilhou mais forte nas pistas.Todas as vitórias e títulos
conquistados por grandes pilotos do Brasil são descritos em capítulos
especialmente dedicados a cada um deles. Traz também referências
históricas de todos os pilotos brasileiros que transformaram o Brasil
no país do automobilismo.
978-85-7881-127-3 / 23 x 20,5 cm / 216 páginas / Colorido / Brochura / R$ 89,00

A HISTÓRIA DO AUTOMÓVEL
VOLUME 1 – DA PRÉ-HISTÓRIA A 1908
José Luiz Vieira

Publicação pioneira no Brasil, interessa não só a profissionais e estudantes da área
automotiva, e aos apaixonados por automóveis, mas a todos aqueles que admiram
os espíritos venturosos de coragem, ousadia, pioneirismo e inventividade que mudaram para sempre os destinos do mundo. A coleção História do Automóvel, em
três volumes, é uma verdadeira viagem sobre rodas por um caminho aberto pelo
imenso potencial da natureza humana.

A HISTÓRIA DO AUTOMÓVEL

VOLUME 2 – DE 1908 A 1950
José Luiz Vieira

O segundo livro da série registra com detalhes os carros que circulavam no Brasil
na virada dos anos 1960 para 1970, período coincidente com o fortalecimento
da indústria automobilística nacional. No processo de substituir as importações
e expandir o mercado, o país criou automóveis populares, voltados para os mais
variados terrenos e necessidades. Com mais de 400 imagens – entre fotos e propagandas de época – e recheado de informações técnicas e relatos deleitantes, a obra
proporciona um mergulho fascinante nesse período de intensas transformações.
978-85-7881-008-5 / 18,5 x 25 cm / 432 páginas / Colorido / Capa dura / R$ 129,00

A HISTÓRIA DO AUTOMÓVEL
VOLUME 3 – DE 1950 AOS DIAS ATUAIS
José Luiz Vieira

A coleção A história do automóvel é uma publicação pioneira no Brasil sobre
o tema mobilidade, com enfoque especial no universo automobilístico. Por sua
abrangência e originalidade, interessa não só a profissionais e estudantes da área
automotiva, e aos apaixonados por automóveis, mas a todos aqueles que admiram os espíritos venturosos de coragem, ousadia, pioneirismo e inventividade, que
mudaram para sempre os destinos do mundo. Conhecer a história da mobilidade
é reviver a aventura do ser humano em sua busca e fascínio pelo progresso. Este
é o terceiro e último volume da coleção, que aborda o período de 1950 aos dias
de hoje.
978-85-7881-030-6 / 18,5 x 25 cm / 464 páginas / Colorido / Capa dura / R$ 149,00

DKW

A GRANDE HISTÓRIA DA PEQUENA MARAVILHA
Paulo Cesar Sandler
No início dos anos 1950, além do Fusca, havia outro automóvel com sotaque
alemão rodando por nossas ruas e estradas: o DKW. Na segunda metade da
década, teve início sua produção no Brasil por intermédio de uma parceria com a
Vemag, na época, verdadeiro orgulho nacional pelo pioneirismo na fabricação de
automóveis no país. Além das ruas e estradas, o DKW também ganhou as pistas.
Quem vivenciou aquele período ainda se lembra do barulho ensurdecedor de
um motor que tanto empolgava, e ainda empolga, os amantes desse automóvel.
978-85-7881-037-5 / 20,5 x 27,5 cm / 384 páginas / Colorido / Brochura / R$ 129,00
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978-85-98497-86-0 / 18,5 x 25 cm / 424 páginas / Colorido / Capa dura / R$ 129,00

PORSCHE

O HOMEM, O MITO, O CARRO
Paulo Cesar Sandler
A obra narra a história de uma das mais admiradas marcas do mundo, desde as
origens na figura de seu criador, Ferdinand Porsche, até o desenvolvimento dos
veículos esportivos dos dias atuais. Para tanto, o autor retoma fatos históricos como a
Segunda Guerra Mundial, a Crise do Petróleo e a crise econômica iniciada em 2008,
sem deixar de lado a evolução dos automóveis em si, verdadeiros símbolos de status
e esportividade.
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978-85-7881-065-8 / 16 x 23 cm / 296 páginas / Colorido / Brochura / R$ 89,00

MEMÓRIAS SOBRE RODAS

O AUTOMÓVEL NO BRASIL NA VIRADA DA DÉCADA DE 1960 PARA 1970
Fabio Steinbruch
O segundo livro da série registra com detalhes os carros que circulavam no Brasil
na virada dos anos 1960 para 1970, período coincidente com o fortalecimento
da indústria automobilística nacional. No processo de substituir as importações
e expandir o mercado, o país criou automóveis populares, voltados para os mais
variados terrenos e necessidades. Com mais de 400 imagens – entre fotos e propagandas de época – e recheado de informações técnicas e relatos deleitantes, a obra
proporciona um mergulho fascinante nesse período de intensas transformações.
978-85-7881-047-4 / 20,5 x 27,5 cm / 448 páginas / Colorido / Brochura / R$ 139,00

KARMANN-GHIA

O DESIGN QUE VIROU HISTÓRIA
Paulo Cesar Sandler
Exibido em museus americanos como exemplo de design perfeito, o “carro de uso
diário vestido com sua melhor roupa de festa” passou a ser festejado constantemente, fazendo jus à dedicação de seus criadores, que conseguiram cumprir a difícil missão de conciliar beleza, praticidade e lazer. Ricamente ilustrada, a obra resgata o percurso singular de um veículo que conquistou o coração de gerações de brasileiros.
978-85-7881-043-6 / 18,5 x 25 cm / 240 páginas / Colorido / Brochura / R$ 79,00

Em seu selo dedicado à publicação
de ficção de entretenimento, a Alaúde
busca tramas eletrizantes e dinâmicas,
livros que tenham a capacidade de prender
a atenção em cada página, personagens que
se tornem o melhor amigo do leitor
ou o seu pior pesadelo, tudo para
despertar fortes emoções.

QUANDO ESCOLHERAM POR MIM

Lauren Miller

Pavana
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E se existisse um aplicativo capaz de dizer o que lhe faria feliz? Qual roupa vestir. Com
quem sair. Em qual escola estudar. Um aplicativo capaz de tomar todas as decisões
que surgissem? E se você nunca precisasse falhar? Ou fazer a escolha errada? Essa é a
realidade na qual vive Rory Vaughn, uma jovem de 16 anos com um futuro promissor:
ela acabou de ser aceita em uma exigente escola preparatória. Mas tudo está prestes
a mudar, pois alguma coisa parece estranha por trás das aparências da escola de elite.
É quando Rory começa a se envolver com North, um charmoso garoto morador das
redondezas que insiste em não obedecer ao Lux. Logo, Rory passa a não seguir mais
os conselhos do aplicativo e a ouvir a temida voz interior que foi ensinada a ignorar –
uma escolha capaz de mudar a maneira como enxerga toda a realidade.

M
ÉM E
TAMBBOOK
E-

978-85-93903-00-7 / 16 x 23 cm / 384 páginas / P&B / Brochura / R$ 59,00

A GAROTA QUE NÃO QUERIA LEMBRAR
Maggie Lehrman
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Depois que seu namorado morre, Ari recorre a um feitiço para apagá-lo da memória.
Mas feitiços têm um preço, e este desencadeia uma série de eventos que revelam as
obscuras – e às vezes perigosas – conexões entre Ari, seus amigos e o namorado que
ela já não se lembra mais. Narrado a partir de quatro pontos de vista diferentes, este
romance original e comovente navega entre passado e presente em uma narrativa
de suspense, revelando a verdade por trás de uma terrível tragédia. Parte história de
amor, parte mistério, parte drama, este livro nos lembra de sempre ter cuidado com
o que desejamos.
978-85-8419-050-8 / 16 x 23 cm / 352 páginas / P&B / Brochura / R$ 59,00

Dedicado à literatura, a Tordesilhas se compromete
com a diferença, revisitando com originalidade
autores consagrados, revelando obras de tradições
pouco conhecidas, buscando o novo em passados
remotos, selecionando na criação de hoje o que está
fadado à perenidade. Ao mesmo tempo, persegue
o apuro na produção de seus livros, aparatando
as edições, fixando textos com rigor, convidando
especialistas e tradutores renomados, tornando
a leitura confortável por meio de design gráfico
elegante, funcional e arejado. Publicando romances,
contos, memórias, teatros e graphic novels,
a Tordesilhas é um marco na sua leitura.

ÁRDUO AMANHÃ
O
MENT

A

LANÇ
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Eleanor Davis
Hannah tem trinta e poucos anos, trabalha na área de saúde domiciliar e é ativista antiguerra. Seu marido, Johnny, é um maconheiro que passa os dias em casa trabalhando –
ou “trabalhando” – na construção de uma casa antes que o frio do inverno chegue. Eles
moram na traseira de um caminhão, à espera de uma gravidez que parece que nunca
virá. Com as pernas para cima para uma maior chance de concepção, Hannah vasculha
os Reddits de fertilidade enquanto Johnny sonha com uma grande e variada horta para
garantir que tenham sustento suficiente caso o fim dos tempos chegue, o que, dada a
frágil democracia em que vivem, não parece algo tão distante. Ajudando Hannah na luta
por um futuro melhor está sua melhor amiga Gabby, uma naturalista queer que ela idolatra e que a adora. E Johnny, em sua missão de construir a casa, conta com a ajuda de Tyler,
um teórico da conspiração obcecado por suas próprias noções nebulosas da realidade.

Tordesilhas

978-65-55680-61-4 / 16 x 23 cm / 152 páginas / P&B / Brochura / R$ 59,00

MENINO MAMBA-NEGRA

Nadifa Mohamed

Áden, Iêmen, 1935. Uma cidade vibrante, viva, cheia de perigos ocultos. E lar de Jama, um
garoto de dez anos que se vê sozinho no mundo após a morte inesperada de sua mãe.
Para chegar à Somália, terra natal de seus ancestrais nômades, o menino cruza o Mar
Vermelho. A guerra está no horizonte e as forças fascistas italianas que controlam partes
da África Oriental estão se preparando para a batalha, mas Jama não pode descansar até
descobrir se o pai, ausente de sua vida desde que ele era bebê, está vivo em algum lugar.
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978-65-5568-018-8 / 14 x 21 cm / 296 páginas / P&B / Brochura / R$ 49,00

POVOS ORIGINÁRIOS
GUERREIROS DO TEMPO
Ricardo Stuckert
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O resultado desse tributo é o livro Povos originários. Com o olhar amoroso e a
habilidade técnica de sempre, Stuckert capturou a beleza e a alma dos povos originários do Brasil em imagens grandiosas, de forte impacto: a mãe que amamenta
o filho; as crianças que brincam no rio; o ritual da ayahuasca; o arco e a flecha do
caçador; o pajé majestoso; a canoa entalhada no tronco; o Kuarup, homenagem
anual aos mortos; o jovem casal grávido; o velho cacique Raoni. Entre tudo e
todos, onipresente, a floresta.
978-65-5568-059-1 / 23,4 x 26,9 cm / 280 páginas / Colorido / Capa dura / R$ 299,00

SIMONE DE BEAUVOIR: A MULHER DE MONTPARNASSE
UMA HISTÓRIA DA BUSCA POR AMOR E LIBERDADE
Caroline Bernard

Em Simone de Beauvoir: a mulher de Montparnasse, Caroline Bernard ficcionaliza a vida
da escritora, filósofa e intelectual Simone de Beauvoir, personagem histórica corajosa,
apaixonada e apaixonante, que foi modelo para gerações inteiras de mulheres. O livro
retrata a vida de Simone de 1924 a 1946, período anterior ao desenvolvimento da teoria
feminista pela qual ficou amplamente conhecida, especialmente após a publicação da obra
“O segundo sexo”, em 1949.
978-65-5568-053-9 / 15,7 x 23 cm / 296 páginas / P&B / Brochura / R$ 59,90
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ASSIM É (SE LHE PARECE)
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978-65-5568-056-0 / 14 x 21 cm / 200 páginas / P&B / Brochura / R$ 45,00

DESTRANSIÇÃO, BABY
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Torrey Peters
Um romance sobre três pessoas – trans e cis – cujas vidas colidem quando uma gravidez inesperada as força a confrontar seus desejos mais profundos sobre gênero e
parentalidade.
Neste provocativo romance de estreia, caminhamos pelo sinuoso, vulnerável e confuso
terreno da feminilidade, no qual boas intenções não são o bastante. Torrey Peters percorre de forma brilhante e destemida os mais variados tabus: de gênero, de sexo e de
formas de relacionamentos, resultando num enredo original, espirituoso e comovente.

Tordesilhas

Luigi Pirandello
Representada pela primeira vez em 1917, enquanto a Itália passava pela insegurança da
Primeira Guerra Mundial, Assim é (se lhe parece) trata de aspectos da sociedade que
encontram ecos nos dias atuais, como a obsessão dos personagens pela vida alheia –
hoje evidenciada pela fixação cada vez maior pelas redes sociais. Neste melodrama
burguês, Pirandello explora questões filosóficas fundamentais, colocando em xeque os
conceitos de verdade e objetividade. A edição da Tordesilhas Livros traz um posfácio de
Alcir Pécora, crítico literário e professor livre-docente na Unicamp, além de cronologia
da vida do autor.

978-65-5568-041-6 / 16 x 23 cm / 320 páginas / P&B / Brochura / R$ 54,90

FRIDA KAHLO E AS CORES DA VIDA

UMA HISTÓRIA DE ARTE, AMORES E REVOLUÇÕES
Caroline Bernard

México, 1925: Frida quer se tornar médica, mas um terrível acidente põe fim a seu sonho.
Anos mais tarde, ela se apaixona pelo grande sedutor e pintor Diego Rivera e ao lado dele
mergulha de vez no cobiçado mundo das artes. Sempre assombrada por problemas de
saúde e sabendo que sua felicidade poderia ser passageira, Frida se entrega à vida e descobre como trilhar o próprio caminho. Frida Kahlo e as cores da vida é um romance contundente sobre feminilidade, história, arte e liberdade a partir da trajetória de Frida Kahlo.
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978-65-5568-011-9 / 15,7 x 23 cm / 264 páginas / P&B / Brochura / R$ 54,00

CASTELO DE AREIA (2a edição) Frederik Peeters e Pierre Oscar Lévy
Sem se conhecerem, duas famílias, um casal e um misterioso homem coincidentemente passam a manhã em uma praia isolada. Enquanto as relações cotidianas se
desenvolvem sem maiores surpresas, uma das crianças encontra no mar o cadáver
de uma mulher. O espanto causado pela descoberta é ofuscado pela estranheza da
situação percebida por todos: o tempo ali passa de maneira acelerada, de tal forma
que, em poucas horas, as crianças entram na puberdade e, em seguida, na vida adulta,
enquanto os adultos envelhecem e os velhos tornam-se anciãos – e logo morrem. Desesperados, os personagens tentam sair da praia, sem sucesso.Todos estão confinados
naquele misterioso lugar levantando diversos questionamentos: qual a origem daquele
fenômeno? Por que eles? E, principalmente, eles conseguirão escapar? Esta graphic
novel destaca-se por ilustrações realistas, detalhadas, assim como pelo texto elaborado,
que dá ampla margem a reflexões sobre a vida – e principalmente sobre a morte.
A 2ª edição conta com nova introdução de Pierre Oscar Levy e posfácio de Érico
Assis, tradutor e jornalista especializado em quadrinhos.
978-65-5568-025-6 / 22 x 29 cm / 112 páginas / P&B / Brochura / R$ 69,00
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FAZENDA DOS ANIMAIS
George Orwell

Fazenda dos animais é a alegoria política mais famosa do século XX. Nesta fábula
escrita em 1945, George Orwell mais uma vez usa seu talento para criticar a
época em que viveu – enquanto nos faz observar o que há de mais sombrio
em nosso próprio tempo.
978-65-5568-043-0 / 14 x 21 cm / 136 páginas / P&B / Box especial + Livro Brochura / R$ 49,90
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1984

George Orwell
Publicado pela primeira vez em 1949, 1984 é um dos principais trabalhos
de George Orwell e tem a fama de pontuar e prever de maneira fiel cenários pelos quais a sociedade ocidental moderna parece condenada a viver
de tempos em tempos em uma espécie fatídica de looping originada, talvez,
pela nossa inabilidade de aprender com o passado, a história, os livros.
978-65-5568-015-7 / 14 x 21 cm / 352 páginas / P&B / Box especial + Livro Brochura / R$ 60,00

O GRANDE GATSBY

F. Scott Fitzgerald
Ao se mudar para a casa ao lado, Nick Carraway adentra o mundo de extravagância
e luxo de Jay Gatsby, um excêntrico milionário que busca de maneira desesperada a
atenção de um antigo amor, Daisy Buchanan, de quem se separou na Primeira Guerra
Mundial. Um retrato pungente da decadência de uma sociedade materialista e deslumbrada com o poderio do pós-guerra e dos trágicos danos causados por uma obsessão lancinante com o passado. A edição da Tordesilhas traz ainda o prefácio à edição
americana de 1934, escrita pelo próprio Fitzgerald; posfácio do escritor americano Alex
Gilvarry, autor de Nada além da verdade; uma seleção das cartas que Fitzgerald escreveu
a Maxwell Perkins, seu editor à época da publicação de O grande Gatsby; e a cronologia
da vida e obra do autor.
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978-65-5568-027-0 / 14 x 20 cm / 288 páginas / P&B / Brochura / R$ 59,00

O POMAR DAS ALMAS PERDIDAS
M
ÉM E
TAMBBOOK
E-

Nadifa Mohamed
Ao se mudar para a casa ao lado, Nick Carraway adentra o mundo de extravagância
e luxo de Jay Gatsby, um excêntrico milionário que busca de maneira desesperada a
atenção de um antigo amor, Daisy Buchanan, de quem se separou na Primeira Guerra
Mundial. Um retrato pungente da decadência de uma sociedade materialista e deslumbrada com o poderio do pós-guerra e dos trágicos danos causados por uma obsessão lancinante com o passado. A edição da Tordesilhas traz ainda o prefácio à edição
americana de 1934, escrita pelo próprio Fitzgerald; posfácio do escritor americano Alex
Gilvarry, autor de Nada além da verdade; uma seleção das cartas que Fitzgerald escreveu
a Maxwell Perkins, seu editor à época da publicação de O grande Gatsby; e a cronologia
da vida e obra do autor.
978-65-5568-026-3 / 14 x 21 cm / 296 páginas / P&B / Brochura / R$ 49,00

ESTE NÃO É O SEU LAR
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978-65-5568-023-2 / 14 x 21 cm / 136 páginas / P&B / Brochura / R$ 45,00
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ESTA NOITE SE IMPROVISA (E-BOOK E POD*)
Luigi Pirandello

Em Esta noite se improvisa, a família La Croce vive seus dramas pequeno-burgueses, na
Sicília do início do século XX: o pai se apaixona por uma cantora de cabaré; as filhas são
cortejadas por oficiais aviadores; uma delas se torna estrela da ópera; outra vive um drama
no casamento. O enredo é narrado por Doutor Hinkfuss – personagem que é, ao mesmo tempo, personagem da história de uma companhia teatral, que ele dirige. Assim, dois
enredos correm paralelos na peça: os dramas da família La Croce e o ensaio teatral com
o qual os atores dão vida a eles. Com uma encenação complexa, Esta noite se improvisa,
escrita por Pirandello em 1929, alterna duas realidades, duas histórias, que acabam por
tratar também do efeito de ilusão proporcionado pelo próprio teatro.
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978-65-5568-004-1 / 14 x 21 cm / 208 páginas / P&B / Brochura / Impressão sob demanda

A ELEGÂNCIA DO AGORA
Costanza Pascolato

Maior autoridade em moda e estilo no Brasil, ela chega aos 80 anos mais elegante e
transgressora do que nunca. Neste livro, Costanza Pascolato resgata memórias da Itália, a
juventude em São Paulo, casamentos e separações, afetos e paixões, desenhando um guia
com dicas atemporais de estilo. Um manual da beleza ageless, para mulheres de qualquer
idade, em que a ética e a empatia é que definem os segredos de uma elegância que
resiste ao tempo.
978-85-8419-099-7 / 18 x 25 cm / 216 páginas / Colorido / Capa flexível / R$ 125,00

MEU NOME É ÉBANO

A VIDA E A OBRA DE LUIZ MELODIA
Toninho Vaz
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Em Meu nome é ébano: a vida e a obra de Luiz Melodia, a história do cantor e compositor da MPB Luiz Melodia é recuperada por meio de relato e pesquisa do jornalista
Toninho Vaz. Uma das vozes mais talentosas da música brasileira emergente nos anos
de chumbo, Luiz Melodia desceu do efervescente morro carioca de São Carlos amadrinhado por Gal Costa e sob a bênção dos amigos Hélio Oiticica, Waly Salomão e
Torquato Neto. Luiz Melodia ocupou seu lugar na história da música brasileira como um
compositor inventivo e poético, e deixou obras-primas como “Pérola negra”, “Estácio,
holly Estácio” e “Juventude transviada”. Neste livro, sua trajetória é relatada para além da
fama de artista maldito que acompanhou sua carreira e ditou seu status de outsider da
MPB, revelando um artista íntegro, profundamente comprometido com sua obra, com
seu legado e com seu tempo.
978-65-5568-030-0 / 15,7 x 23 cm / 336 páginas / P&B com caderno de fotos colorido / Brochura / R$ 69,00
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Natasha Brown
A protagonista de Este não é o seu lar é uma mulher negra britânica, não nomeada,
que trabalha no mercado financeiro e acabou de receber uma promoção. Reconhecimento por seu desempenho ou pretensa diversidade? Ela está se preparando para
a comemoração do aniversário de casamento dos pais do namorado – branco –, que
ocorrerá na casa de campo da família, no interior da Inglaterra. Lá, ela irá conhecer o
restante dos amigos e parentes do parceiro, adentrando, assim, ainda mais a sociedade
de classe média inglesa. Em meio a novidades à primeira vista empolgantes, nossa narradora descobre algo pode mudar sua vida – ou simplesmente acabar com ela. É hora
de tomar uma decisão.

PLANOLÂNDIA
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UM ROMANCE DE MUITAS DIMENSÕES
Edwin Abbott Abbott
Planolândia é um mundo bidimensional, habitado por formas geométricas que não conhecem dimensões além de comprimento e largura. Submetidos a um regime autoritário, misógino e clerical, estes círculos e polígonos são incapazes de imaginar a existência
de uma terceira dimensão. Quando um estranho visitante aparece misteriosamente e
transporta o incrédulo Quadrado para a Espaçolândia, sua visão de mundo é destruída
para sempre.
978-65-5568-019-5 / 14 x 21 cm / 192 páginas / P&B / Brochura / R$ 39,90
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O HOMEM RIDÍCULO
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Marcelo Rubens Paiva
Com humor suficiente para enxergar o quanto os homens podem ser ridículos na
relação com as mulheres, o escritor Marcelo Rubens Paiva traça neste livro um divertidíssimo retrato dos afetos contemporâneos.Traições, pequenas mentiras sinceras, grandes
verdades que não são ditas – os contos e crônicas deste livro contam histórias que ele
viveu e reinventou, ouviu dos amigos, acompanhou de perto. Boêmio assumido, caçula
numa família de três irmãs, o autor adora escutar as mulheres e assim desenvolveu uma
habilidade incomparável para descrever as nuances do universo feminino – admitindo
que o macho anda perdendo território para a esperteza das meninas.
Marcelo Rubens Paiva é autor do best-seller “Feliz Ano Velho”, além de colunista do
jornal “O Estado de São Paulo”, diretor teatral e roteirista.
978-85-8419-089-8 / 15,7 x 23 cm / 184 páginas / P&B / Brochura / R$ 59,00

EFEITO LILITH

Maína Mello
Escrita por uma das mais jovens e talentosas astrólogas brasileiras, Maína Mello, esta novela
trata da influência da chamada lua negra, ou Lilith, no comportamento feminino. Ana, a
protagonista de Efeito Lilith, se apaixona pelo melhor amigo do seu namorado, e com ele
vive uma relação ardente. Para entender seus impulsos eróticos, e ciúmes que não consegue controlar, ela se aprofunda no estudo sobre o mito de Lilith e, aos poucos, consegue
superar seus medos e confiar em seus talentos pessoais e artísticos.
978-85-8419-094-2 / 15,7 x 23 cm / 240 páginas / P&B / Brochura / R$ 54,00

O FIO DA TRAMA
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TRÊS PAÍSES, UMA GUERRA E A HISTÓRIA DE SUPERAÇÃO DE QUATRO MULHERES
Alessandra Blocker e Consuelo Blocker
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Parece ficção, mas é tudo verdade: a trajetória das mulheres da família Pascolato, uma
das maiores referências no mundo da moda brasileira, é apresentada aqui como um
romance cheio de suspense e emoção. A primeira parte do volume, “Alta Costura”,
se concentra nos diários escritos pela matriarca italiana, Gabriella Pascolato, ao longo
de 30 anos, descrevendo suas angústias de juventude, o casamento e as adversidades
enfrentadas na Segunda Guerra, até a vinda da família para o Brasil. Na segunda parte,
“Prêt-a-porter”, o leitor desvenda os diários de Costanza Pascolato, filha de Gabriella,
acompanhando os depoimentos emocionantes de Alessandra e Consuelo Blocker. Uma
narrativa surpreendente, em que mulheres fortes confessam suas fragilidades, revelando
como reconstruíram laços de família e superaram desafios de toda ordem.
978-85-8419-102-4 / 15,7 x 23 cm / 512 páginas / P&B / Brochura / R$ 98,00

100 PASSOS ATÉ UMA PEGADA

A INCRÍVEL JORNADA CÓSMICA DO SER HUMANO DESDE A ANTIGUIDADE
RUMO À CONQUISTA DA LUA / Lauro Henriques Jr.
Com mais de 200 fotos coloridas e históricas, este livro conta uma história fascinante: a
aventura cósmica do ser humano, da antiguidade até o dia em que pisamos na Lua pela
primeira vez. Cinquenta anos depois da chegada do primeiro astronauta no solo lunar,
em 16 de julho de 1969, este livro celebra uma conquista de toda a humanidade. Os
“100 PASSOS ATÉ UMA PEGADA” revelam os momentos cruciais dessa jornada. Do
primeiro calendário criado em 30.000 anos A.C., passando pelos primeiros foguetes,
filmes, telescópios, até os bastidores da corrida espacial, o volume reúne informações
sobre ciência, cultura, astronomia e história numa linguagem jovem e acessível.

ORWELL

UM HOMEM DO NOSSO TEMPO
Richard Bradford

Em Orwell: um homem do nosso tempo, Richard Bradford constrói um retrato vívido
do autor e o coloca, juntamente com sua obra, no centro do atual cenário político. Através de uma lente contemporânea, Bradford traça paralelos entre a obra de Orwell e o
Brexit, as fake news, o governo Trump, o movimento #MeToo, procurando responder
a uma pergunta fundamental: se Orwell pudesse se juntar a nós, o que ele pensaria dos
anos em que vivemos?
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978-85-8419-097-3 / 15,7 x 23 cm / 272 páginas / Colorido / Brochura / R$ 79,00
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978-65-5568-005-8 / 15,7 x 23 cm / 376 páginas / P&B / Brochura / R$ 79,00

DIZENDO A QUE VEIO
Soninha Francine
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Atrevida e solidária, Soninha Francine não cansa de nos surpreender. Em uma ação
social pela cidade de São Paulo, ela se apaixonou por um morador de rua, e por essa
paixão foi até o fim, enfrentando a resistência de todos. Não foi uma batalha fácil, mas
Paulo finalmente venceu o alcoolismo e hoje eles formam uma família. Neste livro,
Soninha revela sua atração pelos “feios e sujos” e também conta os bastidores de seu
convívio com protagonistas da política brasileira, como José Serra e João Doria. Ela
sabe que ser feminina tem muito a ver com a capacidade de transgredir limites. Ao ir
além, enfrentar preconceitos e expandir possibilidades para todos, assume sua luta pela
evolução da espécie:“nossa história darwiniana não é uma narrativa de adaptação, e sim
uma história de desafio e destemor”.
978-85-8419-073-7 / 15,7 x 23 cm / 176 páginas / P&B / Brochura / R$ 39,00

GARIMPO DE ALMAS
Stepan Nercessian

Atravessando a velhice, um homem comum acessa suas memórias – reais e fabricadas –
para construir um retrato brutal e sincero sobre a experiência da subjetividade humana.
A partir da visita de almas não anunciadas, vozes em busca de alguém que as ouça, se
constrói essa colcha de retalhos narrativa, em que um homem comporta cem. Em uma
prosa moldada pelo fluxo de pensamento, Stepan Nercessian estreia em um romance
inventivo sobre memória, amor e morte.
978-65-5568-013-3 / 14 x 21 cm / 216 páginas / P&B / Brochura / R$ 49,00
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O PIOR DIA DE TODOS

Daniela Kopsch
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O pior dia de todos é um romance terno e perturbador, uma ficção criada a partir de um
dia trágico, que realmente aconteceu – o Massacre de Realengo, como ficou conhecido
o atentado a uma escola do subúrbio do Rio, em que um ex-aluno matou 12 estudantes, a maioria meninas, e depois se suicidou, em abril de 2011. Não é um livro sobre o
massacre, mas sobre a amizade. Escrito por uma jornalista que cobriu o episódio, O pior
dia de todos é uma narrativa comovente e original sobre a difícil experiência de crescer
menina no Brasil, especialmente quando são poucos os recursos e a imprevisibilidade da
vida nos atropela.
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978-85-8419-090-4 / 15,7 x 23 cm / 264 páginas / P&B / Brochura / R$ 59,00
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EU E NÃO OUTRA – A VIDA INTENSA DE HILDA HILST
Laura Folgueira e Luisa Destri

Eu e não outra: a vida intensa de Hilda Hilst é o primeiro perfil biográfico da autora
lançado no mercado editorial. Com episódios relatados por fontes próximas a Hilda
Hilst durante toda a vida, além de documentos históricos, o livro traz um panorama
da vida da escritora desde seu nascimento e a história de sua família, em Jaú, até sua
morte, na Casa do Sol, Campinas, em 2004.
A pesquisa foi realizada durante dois anos, e contou com cerca de quarenta entrevistas feitas pessoalmente pelas autoras – formadas em jornalismo e especializadas em
literatura e na obra de Hilda Hilst.
978-85-8419-070-6 / 15,7 x 23 cm / 232 páginas / P&B com caderno especial em 2 cores / Brochura / R$ 59,00

A MEMÓRIA DOS CORPOS
Marina Di Guardo

Em A memória dos corpos, Marina Di Guardo nos conduz em uma viagem pelos lugares
escuros que existem em cada um de nós. Escrito por uma das figuras contemporâneas
mais conhecidas da Itália, A memória dos corpos constrói uma narrativa noir cheia de
romance, sensualidade, suspense e crime, revelando um enredo de mistério à altura das
melhores produções cinematográficas do gênero. Com personagens enigmáticos e sedutores, criados por uma escrita enxuta, dinâmica e atual, este best-seller italiano chega em
tradução para leitores brasileiros entusiastas de thrillers.
978-65-5568-003-4 / 15,7 x 23 cm / 256 páginas / P&B / Brochura / R$ 49,00

VIRA-LATA DE RAÇA – NEY MATOGROSSO
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Ney Matogrosso e Ramon Nunes de Mello (Pesquisa e organização)
Neste livro, o cantor Ney Matogrosso, um dos artistas mais respeitados do Brasil, lembra
de momentos marcantes de sua trajetória pessoal e profissional, dos anos 1970, quando
despontou no cenário nacional com a banda Secos & Molhados, até agora. Ele ressalta
a importância de sua formação familiar – principalmente a relação conturbada com a
autoridade do seu pai –; os lugares onde viveu pelo país; a forte conexão espiritual com a
natureza; a experiência com as drogas; a certeza e o desejo de ser um artista realizado; o
combate à censura e transgressão estética; a liberdade para lidar com sua sexualidade e
seus amores, como a relação que viveu com Cazuza; a firmeza para lidar com as perdas
da vida; e a leveza para lidar com o passar do tempo e se reinventar.
Com cerca de 70 fotografias PB e dois cadernos de fotos coloridos, o livro contém
ainda um anexo com toda a discografia do cantor.
978-85-8419-083-6 / 15,7 x 23 cm / 288 páginas / P&B com fotos em cores / Brochura / R$ 59,00

UM AMOR DE SWANN

Marcel Proust
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A DEFINIÇÃO DO AMOR
Jorge Reis-Sá

Numa pequena cidade portuguesa, Susana sofre um AVC. Os médicos decretam sua
morte cerebral ao mesmo tempo que anunciam sua gravidez de doze semanas – causa
provável do acidente vascular. Francisco, o marido, começa então o diário do seu luto,
que vai de maio a outubro, porque decidem não interromper a gestação. Francisco
falará então do que é viver a morte anunciada, com todas as circunstâncias que o
levaram até ali e que diariamente tem de enfrentar. Entre cada um dos meses, uma
véspera se anuncia. Cada uma delas é composta por uma carta, cujo conjunto percorre
trinta anos da vida de pessoas ligadas intimamente ao casal e vai explicar muito do que
agora se passa.
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BICHOBRASIL

ARAQUÉM ALCÂNTARA
Pela primeira vez, ao completar 50 anos de carreira, o mais importante fotógrafo
de natureza do Brasil reúne em um só livro as suas melhores fotos de animais. Em
perigosas madrugadas no Pantanal e na Amazônia, nas noites fechadas das chapadas ou em caminhadas sem trégua pelo sertão, Araquém Alcântara construiu um
retrato surpreendente e amoroso da fauna brasileira.
978-85-84190-64-5 / 17 x 21 cm / 120 páginas / Colorido / Capa dura / R$ 59,00

DOIS

Oscar Nakasato
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Zé Paulo é conservador e metódico; Zé Eduardo é irrequieto e instável; são irmãos, mas
jamais se sentiram assim. Enquanto a narrativa coloquial do primeiro revela preconceitos e julgamentos, a do segundo se caracteriza pelas reflexões de uma pessoa que já
não se reconhece na própria família. Zé Paulo vive em Maringá, onde se casa e tem três
filhos. Zé Eduardo parte para São Paulo, onde luta contra a ditadura, é perseguido e acaba exilado. Quando retorna ao Brasil, procura o irmão, mas a aproximação é impossível.
Na leitura deste romance, Oscar Nakasato nos leva com a sensibilidade de sua escrita
a vivenciar as alegrias e dores das relações familiares.
978-85-8419-058-4 / 14 x 21 cm / 184 páginas / P&B / Brochura / R$ 44,00
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Esta obra narra o amor obsessivo de Swann, homem culto da aristocracia francesa, por
Odette, mulher fútil de reputação duvidosa. De simples caso desinteressado, a relação
evolui para algo que toma conta da vida do protagonista. Do momento em que Swann
se encanta por Odette ao desfecho da paixão, Proust costura um drama psicológico
que desvenda com sarcasmo e enorme perspicácia filosófica estados psicológicos e
articulações sociais inerentes à natureza humana e atemporais.
Um amor de Swann é a porta de entrada para a monumental obra de um dos maiores escritores do século XX. Trata-se da segunda das três partes de No caminho de
Swann, o primeiro dos sete volumes de Em busca do tempo perdido.

MADEMOISELLE CHANEL E O CHEIRO DO AMOR
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Michelle Marly
Baseado em fatos reais, este romance narra um período fascinante e ainda misterioso da
vida de Coco Chanel. Na efervescente Paris de 1919, no ápice de sua carreira, Gabrielle
sofre um revés: seu amante morre num acidente. Muitos temem que ela não consiga
mais produzir, mas Chanel se renova com um projeto que lhe devolve a vontade de
viver: a criação de um perfume que sintetize uma fragrância misteriosa e moderna, a
combinação de muitos elementos, o cheiro do amor. Em sua busca pelo aroma perfeito,
ela se inspira no perfume de Catarina, a Grande, e conhece Dimitri Romanov, príncipe
russo exilado na França. Ao mesmo tempo em que se abre novamente para a vida,
Gabrielle cria o Chanel N° 5, que se tornará o perfume mais famoso do mundo.
978-85-8419-075-1 / 15,7 x 23 cm / 288 páginas / P&B / Brochura / R$ 69,00

DAS TERRAS BÁRBARAS
Ricardo da Costa Aguiar

O que pode ligar um jesuíta do século XVII a um jovem diplomata dos nossos dias? Muita
coisa, sobretudo se o funcionário for descendente do padre. Das terras bárbaras conta o
sofrimento do jesuíta Diogo Vaz de Aguiar, seus percalços e deleites no Novo Mundo. Entre seus fabulosos personagens, há vários históricos, e as pessoas verídicas daquele tempo
emprestam realismo a uma narrativa de muitas guinadas.
Das terras bárbaras não é apenas repleto de surpresas, mas tem cheiro, gosto, cores e
sons do Brasil seiscentista, do Portugal barroco, da África colonial, da São Paulo metrópole,
da Lisboa moderna e até de Brasília. É um romance sobre arrebatamentos e temores de
todos os tamanhos.
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978-85-8419-096-6 / 15,7 x 23 cm / 336 páginas / P&B / Brochura / R$ 69,00

AS ALTAS MONTANHAS DE PORTUGAL
Yann Martel

Mais de quinze anos depois do lançamento de As aventuras de Pi, Yann Martel retoma
sua linguagem, que mistura humor e tragédia, e seu inegável talento em conectar a
narração de história com a fé para nos levar em uma nova jornada. As altas montanhas
de Portugal apresenta três histórias, separadas por décadas no tempo, conectadas pela
dor do luto de seus personagens, em uma metáfora que ilustra a trajetória de uma vida
humana e sua constante busca por um sentido para a existência.
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978-85-8419-054-6 / 14 x 21 cm / 312 páginas / P&B / Brochura / R$ 49,00

O HOMEM DA FLOR NA BOCA (E-BOOK)

Luigi Pirandello

O homem da flor na boca, peça escrita pelo italiano Luigi Pirandello, coloca sob os holofotes teatrais o diálogo entre dois homens em um bar perto de uma estação de trem. Já
são as primeiras horas da manhã e conversam brevemente o homem da flor na boca (o
dono do bar) e o freguês, que espera ali pelo primeiro trem do dia. Iniciam a costumeira
conversa fiada travada entre dois estranhos, passando por temas corriqueiros como o
último trem perdido, o casamento, a família e o dia a dia do dono do bar – que observa,
atento e com imaginação, a movimentação das diferentes pessoas pela loja de presentes à
frente. E de repente, em crescente carga dramática, o texto de Pirandello se desdobra em
profundidade de sentidos e emoções.
14 x 21 cm / 40 páginas / P&B / Grátis
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CAIXA DE DESEJOS
Ana Cristina Melo

978-85-64406-97-1 / 14 x 21 cm / 96 páginas / P&B / Brochura / R$ 45,00

DE VOLTA À CAIXA DE DESEJOS
Ana Cristina Melo

Prestes a completar 18 anos, Marília está no meio de um terremoto. Seus pais não param de brigar e parecem se encaminhar rapidamente para a separação. Como se isso
não bastasse, sua própria vida emocional não anda lá muito tranquila. Às voltas com
um namorado ciumento com quem não tem coragem de romper, ela vê nascer uma
irresistível atração por outro garoto do colégio, enquanto enfrenta um estranhamento
com a melhor amiga. Diante de tantos conflitos, só lhe resta apelar para a caixa de
desejos que vó Laurinda lhe deixou antes de morrer e que sempre a ajuda a encontrar
novos caminhos.
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978-85-64406-98-8 / 14 x 21 cm / P&B / Brochura / 304 páginas / R$ 49,00

NEIL ARMSTRONG
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Marília tem 11 anos, é muito introvertida e não tem amigos. Ela mora com os pais, os
avós maternos e um tio, mas tem uma ligação muito forte com a avó paterna, Laurinda,
que vive em outra cidade. Quando vó Laurinda morre, deixa para Marília uma caixa
“mágica” onde ela deve guardar seus desejos para nunca se esquecer deles. Com esse
recurso Marília aprende a lidar com os conflitos de forma positiva, superando os problemas de relacionamento na escola e até conquistando o primeiro amor. Com uma
prosa saborosa e cheia de vida, o livro aborda com muita sensibilidade a tumultuada
entrada na adolescência, mesclando as dores e as dúvidas do crescimento com a alegria
de descobrir o amor e uma vocação.

A BIOGRAFIA ESSENCIAL DO PRIMEIRO HOMEM A PISAR NA LUA
Jay Barbree
Sereno e competente, capaz de agir com rapidez e habilidade mesmo sob extrema pressão, Neil Armstrong nunca se deixou vencer pelo medo, ansiedade ou estresse. Não
que fosse um super-homem, ao contrário – era um rapaz aplicado e modesto, sabia que
precisava se preparar, e muito, se a missão fosse ambiciosa. E assim o fez.Piloto de caça
na guerra da Coreia aos 19 anos, piloto de testes na NASA e engenheiro aeronáutico,
foi comandante da Missão Apollo 11 em julho de 1969. Esta biografia se distingue por
iluminar os episódios essenciais na vida do astronauta, traçando um retrato preciso sobre
a personalidade e as metas de um dos heróis mais fascinantes do século XX.
978-85-8419-080-5 / 15,7 x 23 cm / 320 páginas / P&B / Brochura / R$ 59,00

LITURGIA DO FIM
Marilia Arnaud

Inácio, escritor e professor universitário, um homem assombrado pela memória e pelos
fantasmas de um segredo familiar, abandona a mulher e a filha, as salas de aula e a literatura para voltar a Perdição, lugar onde nasceu e viveu até os 18 anos. Com essa idade
foi expulso de casa pelo pai, um homem rude e autoritário que educou os filhos com
rigor e frieza. Numa narrativa descontinuada e sinuosa, em que presente e passado se
alternam e se misturam, Inácio narra a infância e a adolescência em Perdição, a vida em
família, a relação difícil com o pai, o terno entendimento com a mãe, a obsessão pela tia
louca, os medos noturnos, o primeiro e único amor, a paixão pelos livros.
978-85-8419-043-0 / 14 x 21 cm / 152 páginas / P&B / Brochura / R$ 34,00

M
ÉM E
TAMBBOOK
E-

SE NÃO FOSSE O CABRAL

978-85-8419-081-2 / 15,7 x 23 cm / 312 páginas / P&B / Brochura / R$ 59,00
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A MÁFIA QUE DESTRUIU O RIO E ASSALTA O PAÍS
Tom Cardoso
Um homem sem impedimento moral, sem pudores, disposto a tudo para enriquecer. Este
livro-reportagem reconstitui a trajetória de Sergio Cabral Filho, do vereador travestido
de idealista até poderoso governador do estado do Rio, preso pela Operação Lava Jato
depois de ser acusado de receber milhões de propinas para fechar contratos públicos. Se
não fosse o Cabral – A máfia que destruiu o Rio e assalta o país traça o retrato de uma
geração de políticos, parceiros de Cabral num dos maiores esquemas de corrupção na
história do nosso país. Um livro sobre o Brasil da promiscuidade entre os interesses públicos e privados, do fisiologismo político, do tráfico de influências, da corrupção impune.
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O MÁGICO DE OZ

L. Frank Baum / Ilustrações de Ana Raquel
O livro narra a história da garotinha Dorothy, que, com o cachorrinho Totó, é levada para a Terra de Oz, onde conhece o Homem de Lata, o Espantalho e o Leão
Covarde. Juntos, eles seguem pela estrada de tijolos amarelos até a Cidade das
Esmeraldas, onde vive o Grande Mágico de Oz, que poderá ajudá-la a conseguir
todos os seus desejos. A obra é essencialmente uma fábula sobre família e amizade, sobre como encontrar dentro de si as qualidades e as forças necessárias para
superar as dificuldades da vida. Uma mensagem poderosa vinda de outros tempos,
mas que continua a ressoar.
978-85-64406-51-3 / 20 x 26 cm / Colorido / Brochura / 132 páginas / R$ 69,00

DE PROFUNDIS
Oscar Wilde

Oscar Wilde já era reconhecido como um dos melhores autores de seu tempo quando foi condenado à prisão, em 1895. A acusação de “indecência grave” remetia à
muito discutida homossexualidade de Wilde, considerada crime na época. Enquanto
estava encarcerado, o autor escreveu uma carta a Lord Alfred Douglas, com quem
mantinha uma relação que foi o estopim para sua prisão. Intitulada De profundis, a
carta, amarga, traz uma reflexão a respeito da ética, com a linguagem de um grande
escritor, um homem cuja vida não seria mais a mesma após os anos de encarceramento, mas cuja obra permaneceria por séculos como um cânone da literatura.
978-85-8419-007-2 / 14 x 21 cm / P&B / Brochura / 208 páginas / R$ 49,00
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NÃO HÁ TEMPO A PERDER
Amyr Klink
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Amyr Klink lembra de momentos difíceis que passou, para realizar seus planos, e garante que as crises podem nos motivar. Em seu novo livro, Não há tempo a perder,
o maior navegador do Atlântico Sul evoca sua experiência para demonstrar como os
projetos mais complexos podem ser realizados se você se comprometer a destrinchar
cada etapa. E trabalhar duro, ter resiliência. O obstinado homem do mar lembra da infância em Paraty, da adolescência, das vitórias e erros que já cometeu – garantindo que
a pressão pode ser um estímulo para sobrevivermos. Este é um livro sobre a escassez,
o medo e a nossa misteriosa capacidade de realizar nossos sonhos.
978-85-8419-046-1 / 16 x 23 cm / 216 páginas / P&B / Brochura / R$ 47,00

O MAL DE LÁZARO

Krishna Monteiro (Santo Antonio da Platina, PR, 1973)
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978-85-8419-062-1 / 14 x 21 cm / 176 páginas / P&B / Brochura / R$ 49,00

ARCO DE VIRAR RÉU
Antonio Cestaro
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Narrativa labiríntica escrita em primeira pessoa, Arco de virar réu descreve os eventos
que marcam a deterioração física e mental do narrador-protagonista. Historiador social
com forte inclinação para o estudo antropológico, ele é obcecado pelos rituais e pelos
costumes dos índios tupinambás. A história começa com o surgimento dos primeiros
sintomas de esquizofrenia em seu irmão, nos anos 1970, segue pela adolescência, quando, inspirado em rituais indígenas, o narrador passa a se dedicar à ocultação de cadáveres, e termina com a dolorosa percepção da própria loucura. Digressões delirantes
misturam-se a fragmentos de memória e a pesadelos que, aos poucos, colocam em
dúvida a própria existência.
978-85-8419-035-5 / 14 x 21 cm / 152 páginas / P&B / Brochura / R$ 49,00

O DIA EM QUE SHERLOCK HOLMES MORREU

“O PROBLEMA FINAL” E OUTRAS HISTÓRIAS
Arthur Conan Doyle

Os 17 contos desta edição de luxo ilustrada contemplam todas as fases da
carreira de Holmes – da descoberta de seus dons, nos tempos de faculdade, até
a aposentadoria. O leitor encontrará aqui a ironia, o tédio, a desilusão, a cocaína,
o senso de humor, os disfarces, o elementar Watson, Mycroft, Irene Adler e, naturalmente, o professor Moriarty, o maior entre todos os inimigos, contra o qual
Holmes trava a luta decisiva que inspirou o título deste volume.
978-85-8419-019-5 / 18 x 24 cm / 400 páginas / P&B / Capa dura com sobrecapa / R$ 129,00
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O QUE NÃO EXISTE MAIS
Krishna Monteiro

Relato sobre memória e desajuste, solidão e renascimento, neste livro de contos,
Krishna Monteiro explora esses temas sob vários ângulos. O de um filho perseguido
nos corredores de sua casa pela lembrança viva do pai; o de um pacto celebrado
pelo escritor João Guimarães Rosa numa encruzilhada; o de um galo de briga que,
ao combater na arena, recorda toda a sua existência; o de um gato, narrando os
últimos momentos de sua dona, sem compreendê-los; o de um velho soldado que
tenta sem sucesso exorcizar a guerra; o de uma mulher que diante da degradação
e do envelhecimento vê no ato de contar histórias a fonte mesma de criação e
manutenção da vida.
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978-85-8419-027-0 / 14 x 19 cm / P&B / Brochura / 112 páginas / R$ 39,00
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Numa trilha de terra, cruzando montanhas que conduzirão ao mar, a narradora vê a
figura de um homem, a quem batiza de Lázaro. Doente e ferido, ele avança a passos
lentos e é perseguido por uma multidão. A partir daí, o livro revela o drama de um
homem que procurou se fechar ao mundo, mas que se viu forçado a confrontar vozes
íntimas e dramas humanos. A história é contada pelos olhos de uma narradora cuja
identidade é envolta em sombras que se clareiam em breves pistas ao longo da história.
Inspirado pelo poema “A máquina do mundo”, de Drummond, O mal de Lázaro é
uma fábula sobre dor, sofrimento e redenção que conta, na prosa elegante e poética
de Krishna Monteiro, a história de um homem que se abre para o mundo apenas para
vê-lo desmoronar.

OBRA APROVADADA NO PNLD LITERÁRIO 2018

AS ARTIMANHAS DO NAPOLEÃO

E OUTRAS BATALHAS COTIDIANAS
Antonio Cestaro / Ilustrações de Amanda Rodrigues Cestaro
Neste conjunto de crônicas que formam uma novela se lidas em sequência, a singela
vida de um porquinho-da-índia é pretexto para divagações a respeito da existência
humana, da natureza e da metrópole. A obra é apresentada em uma luxuosa edição de
capa dura e papel especial.
978-85-64406-58-2 / 13 x 20 cm / 100 páginas / Colorido / Capa dura / R$ 75,00
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BOX KAZINSKI
A. J. Kazinski

O box de livros A. J Kazinski traz três thrillers policiais que estão entre os livros
mais vendidos em 20 países.
•
•
•

O último homem bom
O sono e a morte
A santa aliança

978-85-64406-96-4 / 16 x 23 cm / 1.432 páginas / P&B / Brochura / R$ 129,00

SENHORITA CHRISTINA

Mircea Eliade / Ilustrações de Santiago Caruso
O artista plástico Ígor e o professor Nazarie são hóspedes do imenso casarão onde
a senhora Moscu vive com as filhas, Sanda e Simina. À medida que os dias passam,
fenômenos cada vez mais estranhos se sucedem. A senhora Moscu parece hipnotizada e Simina se torna cada vez mais cruel e cínica. Sanda, por outro lado, parece
prisioneira de um segredo que não consegue revelar a Ígor, por quem se apaixona.
Aos poucos, os hóspedes percebem a ascendência de senhorita Christina, irmã da
senhora Moscu, morta aos 20 anos durante uma revolta de camponeses. Simina
diz conversar com a tia morta, e sonho e realidade se mesclam. Ígor já não sabe
dizer se a presença de Christina é real ou se ele está envolvido na loucura da família.
978-85-64406-31-5 / 18 x 27 cm / 184 páginas / Colorido / Capa dura e sobrecapa / R$ 99,00

O PÂNTANO DAS BORBOLETAS
Federico Axat

M
ÉM E
TAMBBOOK
E-

Sam e Billy têm 12 anos e moram na pequena Carnival Falls. Amigos inseparáveis,
eles percorrem o bosque de bicicleta e preparam-se para terminar a construção da
sonhada casa na árvore. Compartilham tudo, inclusive a paixão por Miranda, a menina
rica que acaba de se mudar para a cidade. Juntos, os três vivem as descobertas e as
transformações típicas da idade e desvendam o mistério que assombra a vida de
Sam: o paradeiro de sua mãe. Com esses ingredientes e doses generosas de lirismo,
Federico Axat escreveu uma história admirável sobre a delicada passagem da infância
para a adolescência – e desta para a vida adulta.
978-85-8419-014-0 / 16 x 23 cm / P&B / Brochura / 416 páginas / R$ 69,00

HISTÓRIA POLICIAL
Imre Kertész

O escritor húngaro Imre Kertész, laureado com o Nobel de literatura em 2002, conta
a trajetória de um pai e seu filho nos subterrâneos de uma ditadura latino-americana.
Os acontecimentos são narrados pelo ex-torturador Antonio Martens, que escreve
suas memórias dentro da prisão, e por fragmentos do diário de Enrique Salinas,
jovem rico e idealista barbaramente torturado pelo regime. Um alerta para o perigo
da indiferença e da inércia diante da barbárie.
978-85-64406-88-9 / 14 x 19 cm / 120 páginas / P&B / Brochura / R$ 39,00
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RASCUNHOS DE UMA VIDA

Antoine de Saint-Exupéry

Para quem tem interesse em desvendar o processo intelectual dos grandes
criadores, este livro é um prato cheio. Em luxuosa edição, prefaciada pelo
cineasta japonês Hayao Miyazaki (A viagem de Chihiro, O castelo animado),
estão reunidos mais de 400 itens manuscritos de Antoine de Saint-Exupéry,
célebre por ter escrito um dos livros mais lidos do século XX, O Pequeno
Príncipe. Através de cartas, bilhetes, rascunhos de capítulos e esboços de ilustrações, o leitor entra em contato com as ideias do artista em estado bruto.
978-85-64406-43-8 / 23,5 x 29 cm / 328 páginas / Colorido / Capa dura / R$ 149,00

21 CONTOS E CRÔNICAS DO ROMANTISMO BRASILEIRO
Ricardo Lísias (org.)
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O romantismo, movimento estético originado na Europa no final do século XVIII, está
vivo até hoje em todo o mundo. Sua importância no Brasil, porém, não foi menor, como
mostra Antonio Candido, que considera o romantismo como o marco inicial do que
conhecemos como literatura brasileira. Por isso, o Tordesilhas convidou o escritor Ricardo Lísias para selecionar contos e crônicas dos escritores românticos mais significativos
das nossas letras, como Machado de Assis, Álvares de Azevedo, Bernardo Guimarães,
Joaquim Manuel de Macedo, José de Alencar e Manuel Antônio de Almeida. A leitura
e compreensão desses autores são de fundamental importância para o entendimento
da literatura brasileira de qualquer período posterior.
978-85-64406-12-4 / 14 x 21 cm / 256 páginas / P&B / Brochura / R$ 45,00

UM TETO TODO SEU

Virginia Woolf

A partir do tema “mulheres e ficção”,Virginia Woolf delineia a situação do sexo feminino frente às diferenças de gênero atribuídas pela sociedade e sua relação com a ficção.
Nesta edição, o ensaio, fundamentado em palestras proferidas por Woolf em 1928, é
acompanhado de uma seleção de trechos dos diários da escritora, uma cronologia de
sua vida e obra e um posfácio escrito pela crítica literária Noemi Jaffe.
978-85-64406-86-5 / 14 x 20 cm / P&B / Brochura / 192 páginas / R$ 39.00
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UMA PORTA PARA UM QUARTO ESCURO
Antonio Cestaro / Ilustrações de Amanda Rodrigues Cestaro

Reflexões sobre o cotidiano e a condição humana são expostas em 30 textos breves, de linguagem próxima a uma conversa descontraída. Sutilmente, a voz narrativa introduz elementos
da vida do autor, proporcionando o enredamento entre persona literária e a figura do escritor.
Em texto de introdução, Márcia Lígia Guidin (doutora em letras pela Universidade de São
Paulo) destaca a literatura como um dos assuntos centrais. Na crônica-título, o fazer artístico
é colocado em pauta e o leitor é levado a entender a tradição literária como uma chave para
o quarto escuro da alma.
978-85-64406-42-1 / 12 x 21 cm / 88 páginas / Colorido / Capa dura / R$ 75,00
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PROJETO GRÁFICO

A CONDESSA SANGRENTA

Alejandra Pizarnik / Ilustrações de Santiago Caruso
Em 1611 a condessa húngara Erzsébet Báthory foi condenada pelo assassinato de
650 jovens mulheres. Marcada pela perversão e pela demência, a Dama de Csejthe
passou para a história como um símbolo do mal absoluto. Em seus crimes se vislumbram os limites extremos do horror. Nesta obra, Alejandra Pizarnik elabora um
retrato perturbador do sadismo e da loucura. Santiago Caruso soube recriar, com
suas magníficas ilustrações, não só os detalhes da história, mas também os atrozes
sentimentos que a governam.
978-85-64406-00-1 / 18 x 26,5 cm / 60 páginas / Colorido / Capa dura e sobrecapa / R$ 79,00

CONTOS DE IMAGINAÇÃO E MISTÉRIO

Edgar Allan Poe / Ilustrações de Harry Clarke / Prefácio de Charles Baudelaire
Esta luxuosa edição apresenta 22 magníficas histórias de suspense, repletas de
cenários lúgubres, clima sobrenatural e de horror. Narrativas célebres como “Os
assassinatos da Rue Morgue” (sobre o mistério do brutal assassinato de duas mulheres em Paris, investigado e solucionado pelo detetive Dupin), “O poço e o
pêndulo” (sobre um herege preso e torturado pela Inquisição) e “A queda da
casa Usher” (o narrador, hóspede da lúgubre mansão, descreve a melancólica
decadência de uma família) estão ao lado de outras menos conhecidas ou citadas,
mas nem por isso menos brilhantes.
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978-85-64406-35-3 / 16,5 x 23 cm / 424 páginas / P&B / Capa dura e sobrecapa / R$ 129,00

DESEJO

Elfriede Jelinek
A obediente Gerti é casada com Hermann, diretor de uma fábrica de papel para quem
tanto os funcionários como a mulher têm um valor meramente instrumental. Apesar
de criança, o filho do casal já se mostra predisposto ao consumismo e a certa perversidade, e completa um núcleo familiar disfuncional em que imperam a dominação sexual,
a humilhação e o abuso de poder.
978-85-64406-68-1 / 14 x 21 cm / P&B / Brochura / 240 páginas / R$ 55,00
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O selo de literatura infantil da Tordesilhas
reserva para as crianças obras inteligentes
e criativas, que podem ser amplamente
utilizadas em sala de aula.
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O ENIGMA DO SETE-ESTRELAS E OUTROS CONTOS
UNIVERSAIS
Lauro Henriques Jr. / Ilustrações de Ionit Zilberman

Escrito por Lauro Henriques Jr. e ilustrado por Ionit Zilberman, O enigma do
Sete-estrelas e outros contos universais é uma continuação do trabalho da mesma dupla iniciado com “O segredo do anel e outros contos do bem-viver”.
São sete histórias contadas em tons de parábola, invocando sempre um final
educativo e inspirador para novas ações em busca de um mundo melhor. Em
cada conto, as ações das personagens são carregadas de simbolismos e camadas
múltiplas de significação: lemos uma história e, por detrás dela, uma lição sobre
como estar e agir no mundo.
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978-65-56880-19-8 / 21 x 26 cm / 48 páginas / Colorido / Brochura / R$ 49,00

O URSO-COELHO

Andrea J. Loney / Ilustradora: Carmen Saldaña

O Urso-coelho foi escrito por Andrea J. Loney, ilustrado por Carmen Saldaña
e publicado pela primeira vez em 2017 nos Estados Unidos. O livro traz a
questão da diversidade de forma sensível e lúdica através de bichos da floresta.
Com o Urso-coelho e a Coelha-panda, os leitores vão aprender a ter mais
empatia com quem está ao seu redor.
978-65-5688-005-1 / 27,5 x 20,5 cm / 32 páginas / Colorido / Grampo / R$ 49,00

ASSIM OU ASSADO

Ana Pessoa / Ilustradora: Yara Kono
Passamos a vida fazendo escolhas: Sim ou não? Laranja ou limão? Assim ou assado? Doce ou salgado? Decidir é bom porque nos ajuda a encontrar o nosso
lugar no mundo. Mas nem sempre é fácil... Há cada dilema! Bruxa ou fada? Tudo
ou nada? Três ou quatro? Cinema ou teatro? Este livro, que associa palavras e
compara opostos, vai nos ajudar a tirar conclusões. Bem-vindos a este poema
feito de escolhas e alternativas. Agora ou nunca?
978-65-5688-003-7 / 15,5 x 18 cm / 44 páginas / Colorido / Grampo / R$ 48,00

SO RINDO MESMO

Lauro Henriques Jr. e Natalie Catlett / Ilustrações de Ionit Zilberman
Estruturado em versos repletos de imaginação, o livro Só rindo mesmo revela
para as crianças de forma surpreendente e divertida onde está o sorriso dos mais
variados bichos, como a foca, o urso, o golfinho, a girafa, o macaco, o leão e muitos
outros. Além de apresentar mais de vinte animais e a forma como cada um deles
expressa sua alegria, o livro também aborda uma questão essencial para os dias
de hoje: a aceitação da diversidade, da pluralidade dos modos de ser e de sentir.
978-65-5568-032-4 / 20,5 x 27,5 cm / 24 páginas / Colorido / Grampo / R$ 39,00

FESTA DO MANECO

Antonio Cestaro / Ilustradora: Amanda Cestaro
Divertido e sensível, cheio de rimas e trocadilhos, o livro nos conta a história
oculta das palavras. Junto com o leitor, em uma festa de cores vivas, Maneco
e seus amigos descobrem como as palavras se constroem – e seu poder de
nomear e constituir o mundo. Esse mundo dançante de letras ganha corpo e
personalidade graças a ilustrações vibrantes e cuidadosas, que incorporam nas
formas e nas cores toda a complexidade que há em um nome.

EU SOU, EU SEI

Ana Pessoa / Ilustradora: Madalena Matoso
Quando crescemos, todos os dias aprendemos qualquer coisa nova. Uma emoção, uma brincadeira, um som, um sabor. Num dia damos um mergulho, noutro
conhecemos um lugar novo. Umas vezes ganhamos, outras vezes perdemos.
Nesta aventura de ser e crescer, todas as experiências contam.Venham daí descobrir este poema que está sempre, sempre a crescer!
– Aconselhado pelo Plano Nacional de Leitura de Portugal
– Nomeado pelo festival Amadora BD, na categoria de Melhor ilustrador
português de livros para crianças
978-85-8419-095-9 / 15,5 x 18 cm / 44 páginas / Colorido / Grampo / R$ 39,00

IMAGEM

Arnaldo Antunes / Ilustradora: Yara Kono
Olhar é o mesmo que ver? Ver é o mesmo que reparar? Vemos sempre do
mesmo modo ou mudamos o nosso olhar de acordo com o que os olhos encontram a cada momento? O poema IMAGEM, do compositor, artista plástico
e poeta Arnaldo Antunes, é o fio condutor deste livro, ilustrado pela designer
Yara Kono. Fixado pela ideia da liberdade do olhar, e dos vários ângulos que
podemos ver a mesma coisa, o autor constrói uma sucessão de palavras que
provocam ideias e sensações coloridas nos jovens leitores, capturados pela
sutileza e originalidade das ilustrações que compõem o livro.
978-85-8419-093-5 / 19,7 x 22 cm / 36 páginas / Colorido / Grampo / R$ 42,00

MORENA DE ANGOLA

Chico Buarque / Ilustradora: Ana Lúcia
Uma das canções mais famosas de Chico Buarque, especialmente ilustrada
para crianças. Enquanto a morena mexe o chocalho que leva preso ao pé,
o leitor acompanha o seu cotidiano simples e alegre, ao mesmo tempo que
aprende sobre uma cultura diferente, porém muito próxima da nossa. Complementam a obra informações sobre a canção e os principais fatos históricos
de Angola.
978-85-8419-106-2 / 24 x 24 cm / 32 páginas / Colorido / Grampo / R$ 39,00
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978-65-5688-001-3 / 21,5 x 36,5 cm / 36 páginas / Colorido / Capa dura / R$ 59,00

A TRILHA DA SUA VIDA

Giancarlo Gerbelli / Ilustrador: Primo Augusto Gerbelli
O livro traz 12 canções para alegrar a garotada e incentivá-la a adotar hábitos
saudáveis. Inspirado em sua experiência de pai, o músico Giancarlo Gerbelli criou
os personagens Tico e Papito. Ao som de rock, blues, reggae e outros ritmos, os
dois estimulam as crianças a comer direito, mastigar bem os alimentos, escovar
os dentes, tomar banho, brincar bastante e ficar menos diante da tela da TV e
do computador. Tico, Papito e as letras das canções ganham vida nas páginas
do livro por meio de lindas aquarelas, que acrescentam mais uma dimensão ao
trabalho – texto, ilustrações e música para encantar jovens leitores. O CD com
as canções acompanha o livro.
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978-85-8419-016-4 / 19,5 x 22 cm / 48 páginas / Colorido / Brochura / CD encartado / R$ 44,00

PARA ONDE VAMOS QUANDO DESAPARECEMOS?
Isabel Minhós Martins / Ilustrações de Madalena Matoso

Para onde vão as coisas, e as pessoas, quando não estão mais aqui? Cada um
tem uma resposta diferente, mas, já que ninguém sabe ao certo qual é a certa,
podemos dar asas à imaginação e inventar mil e uma possibilidades! Colorido
e poético, este livro trata os temas da morte e da perda com analogias leves
e sensíveis. Mostra, assim, que a ausência de respostas definitivas, em vez de
angustiante, pode ser a oportunidade certa para que a imaginação ganhe asas e
explore inúmeras possibilidades.
978-85-8419-021-8 / 20 x 22 cm / 44 páginas / Colorido / Capa dura / R$ 49,00

Indicação Altamente Recomendável/FNLIJ

AS AVENTURAS DO CAPITÃO PIRATA DA BARBA VERDE

THE ADVENTURES OF THE CAPTAIN PIRATE GREEN BEARD
Claudia Neufeld / Ilustrações de Maisa Shigematsu

O destemido Capitão Pirata da Barba Verde recruta novos marujos para
acompanhá-lo em suas aventuras pelo mar. Mas a situação se complica quando a tripulação encontra a cadelinha Sally, que a todos conquista. O capitão
não permite cachorros a bordo e fica furioso quando descobre Sally no navio.
Agora os marujos precisam arranjar um jeito de convencê-lo a aceitar a cadelinha enquanto a caçada ao tesouro traz uma reviravolta que surpreenderá
a todos. De um lado do livro a história é narrada em português e, do outro,
em inglês.
978-85-8419-010-2 (PT-BR) / 978-85-8419-009-6 (EN) / 20 x 20 cm / 68 páginas / Colorido / Brochura / R$ 49,00 (PT-BR) R$ 59,00 (EN)

OBRA APROVADADA NO PNLD LITERÁRIO 2018

O SEGREDO DO ANEL

Lauro Henriques Jr. / Ilustrações de Ionit Zilberman
Um carpinteiro é contratado para construir uma cerca, mas ele só sabe juntar, e
não separar. Dois meninos, unidos em suas dificuldades, escapam de uma situação difícil. Um mestre bondoso dá ao discípulo uma ordem terrível, mas graças
a ela salva uma família. Nestas 11 histórias inspiradoras, estes e outros personagens vão lhe mostrar que coragem, lealdade, perseverança, respeito e paz são a
chave de uma vida feliz.
978-85-8419-034-8 / 21 x 26 cm / 56 páginas / Colorido / Brochura / R$ 59,00

A ÁRVORE DE CARNE

Lea Minápoty e Yaguarê Iamã / Ilustrações de Mariana Newlands

978-85-64406-33-9 / 18,5 x 27,5 cm / 52 páginas / Colorido / Brochura / R$ 49,00

ORA BOLAS!

Selma Maria / Ilustrações de Nina Anderson
O livro conta histórias sobre o universo do futebol pelo olhar da criança. Em uma
prosa que poetisa o jargão futebolístico, a autora brinca com o sentido das palavras,
criando para elas significados novos. O ponto de vista é sempre o da criança, do
menino que joga bola no campinho esburacado com a cabeça na lua, da menina que sonha em ganhar uma bola no Natal, do garoto que quer ser Mané no
Maracanã. As ilustrações de Nina Anderson dão ao livro um caráter vibrante e
marcadamente brasileiro.
978-85-64406-52-0 / 21,5 x 26,5 cm / 32 páginas / Colorido / Grampo / R$ 39,00

O LANCHE

Vanessa Prezoto
Obra para crianças em idade pré-escolar, somente com ilustrações. A
história singela de uma menina em um passeio de bicicleta até a padaria
ganha contornos encantadores nas ilustrações de Vanessa Prezoto, que
usa sua experiência pessoal de ter morado no interior de São Paulo
e feito tranquilamente trajetos de bicicleta, prestando atenção ao que
surgia a seu redor. A personagem tem a companhia de um gato e um
cachorro, e juntos eles vivem a alegria das pequenas coisas em um trajeto
cotidiano. Feitos com tinta, giz pastel e carimbos sobre papel, os desenhos
acrescentam movimento ao percurso da personagem, focando em cada
pequeno acontecimento.
978-85-64406-70-4 / 24,5 x 16,8 cm / 48 páginas / Colorido / Grampo / R$ 42,00

Indicação Altamente Recomendável/FNLIJ

OLHE, POR FAVOR, NÃO VIU UMA LUZINHA PISCANDO?
CORRA, COELHINHO, CORRA!
Bernardo Carvalho

De um lado do livro, um tristonho vaga-lume sai à procura de uma companhia
iluminada. De outro, um esperto coelho corre desvairadamente, fugindo de um
cão teimoso. O leitor se diverte e exercita a imaginação, fabricando sentidos e
participando da construção da história, que é inteiramente ilustrada e ricamente
colorida.
978-85-8419-004-1 / 22,6 x 26 cm / 28 páginas / Colorido / Capa dura / R$ 59,00
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Seis contos da mitologia do povo maraguá, descendente da antiga civilização tapajônica, habitante da região do rio Abacaxis, no Amazonas. O fato de ambos os
autores serem originários de tal cultura é o diferencial desta obra, que anula a
presença de um branco como intermediário das narrativas. O volume, ricamente
ilustrado, contém um glossário que explica os significados de palavras do idioma
maraguá e do vocabulário típico da Amazônia. As surpreendentes e fascinantes
histórias mostram a religião, os mitos de origem e os costumes dos maraguás,
proporcionando ao jovem leitor uma experiência única de troca cultural.

NA TRAVESSA DA MACARRONADA

Ricardo Filho / Ilustrações de Fernando Vilela
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Numa casa bastante movimentada, o peixe do aquário observa a correria
das crianças Pedrinho e Carlinhos, a tagarelice do papagaio Zé Paulista, a
rotina dos pais Benito e Clarice, a agitação do cachorro Bolão, o bom humor da empregada Lili e até a ronda ameaçadora do gato Fricote. Todos
têm seu jeito. E seu nome. Só ele, o peixe, não tem. Até que certo dia
um acidente quebra sua morada – e por pouco ele escapa de algo bem
pior. Provisoriamente instalado na travessa da macarronada na cozinha, o
peixe acompanha o dia a dia de Lili. É aí que acontece a virada: o peixinho
finalmente ganhará um nome.
978-85-64406-32-2 / 21 x 21 cm / 28 páginas / Colorido / Brochura / R$ 36,00

A PREDILETA DO POETA

Glauco Mattoso / Ilustrações de Lourenço Mutarelli
Reconhecidos como malditos, marginais e punks, Glauco Mattoso e Lourenço Mutarelli se lançam em uma das poucas ousadias que ainda não tinham
tentado em sua longa carreira: um livro infantil. Enquanto o poeta deixa de
lado suas obsessões para contar a história de sua companheira de infância,
uma cachorrinha bassê, o traço rústico de Mutarelli se reveste do afeto
pessoal que ele sente pelo amigo. Além do caráter inusitado de uma obra
infantil assinada pelos autores em questão, este livro chama atenção pela
apresentação da história – contada em três sonetos com a métrica magistral
de Glauco.
978-85-64406-41-4 / 21,5 x 26,5 cm / 28 páginas / Colorido / Brochura / R$ 44,00

JUCA PÉ DE FRUTA

Léo Tafuri / Ilustradora: Natalie Catlett

De onde vêm a manga, a jabuticaba e o mamão? Para que serve o limão? Diversão saborosa em cada página, o livro mostra Juca provando muitos sabores
e ainda matuta sobre a utilidade extra de cada fruta, como a melancia, que se
transforma em um eficiente capacete, ou o limão, fiel aliado no treinamento
de caretas. As ilustrações de Natalie Catlett completam o texto saboroso, que,
além de divertir as crianças, pode ajudar pais e educadores a mostrar a elas um
mundo de cores, formas e sabores.
978-85-8419-028-7 / 20 x 20 cm / 24 páginas / Colorido / Grampo / R$ 39,00

OUTROS MUNDOS
Anabella López

“Eu não sou eu nem sou o outro
Sou qualquer coisa de intermédio.” – Mário de Sá-Carneiro
Alteridade é a capacidade de se colocar no lugar do outro em um relacionamento. Neste
álbum ilustrado para crianças de todas as idades, Anabella López trabalha esse conceito
através de uma narrativa de imagens, em que a sequência de mentes, antes isoladas e
independentes, se permitem invadir umas pelas outras.Tal conceito, a princípio complexo
e para muitos obscuro, é exposto com clareza e simplicidade através das ilustrações,
descortinado pelos traços e formas viscerais característicos da artista. Pois nada mais
visceral do que se permitir encontrar verdadeiramente o outro, se invadir pelo outro, e
se transformar com ele.
978-85-8419-056-0 / 17 x 30 cm / 32 páginas / Colorido / Brochura / R$ 39,00

