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APRESENTAÇÃO

A Biblioteca Professor Pedro Valério, componente fundamental do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - Campus São João Evangelista (IFMG-SJE), busca
proporcionar à comunidade interna e externa o acesso a materiais e informações bibliográficas de
forma eficiente, promovendo a disseminação e o uso da informação.
Ao setor cabe a missão de reunir, organizar e difundir a informação documental necessária ao
desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão da instituição. O acervo é formado
por diversas coleções, abrangendo as áreas de Ciências Sociais e Aplicadas, Ciências Humanas,
Ciências Exatas e da Terra, Ciências da Saúde, Ciências Biológicas, Engenharias, Linguísticas,
Letras e Artes. Dentre os tipos de materiais há livros, folhetos, publicações avulsas (PA’s), obras de
referência, periódicos, material audiovisual, trabalhos de conclusão de curso (TCC) cujo objetivo é
disponibilizar na rede a produção acadêmica da Instituição. Todo o acervo é construído de modo a
atender aos cursos de graduação e pós-graduação, cursos médio-técnico integrado e a comunidade
local.
A Biblioteca Professor Pedro Valério dando continuidade ao trabalho de divulgação do acervo
apresenta à comunidade acadêmica do IFMG-SJE o relatório das obras adquiridas para compor o
acervo de literatura.
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It - A Coisa

Celular

Autor: Stephen King

Autor: Stephen King

Descrição: Durante as férias escolares de
1958, em Derry, pacata cidadezinha do
Maine, Bill, Richie, Stan, Mike, Eddie, Ben
e Beverly aprenderam o real sentido da
amizade, do amor, da confiança e... do
medo. O mais profundo e tenebroso medo.
Naquele verão, eles enfrentaram pela
primeira vez a Coisa, um ser sobrenatural e
maligno que deixou terríveis marcas de
sangue em Derry. Quase trinta anos depois,
os amigos voltam a se encontrar. Uma nova
onda de terror tomou a pequena cidade.

Descrição: Um dos livros mais sangrentos e
horripilantes do mestre do terror. Stephen
King captura o leitor desde as primeiras
páginas, sem oferecer qualquer chance para
que recupere o fôlego antes do final
devastador. Em Celular, King leva o medo
da tecnologia e do terrorismo digital às
últimas consequências. De uma hora para
outra, telefones celulares se tornam os
responsáveis pelo apocalipse, ao apagar do
cérebro de milhões de pessoas qualquer
traço de humanidade, deixando no lugar
apenas violência e impulsos destrutivos.
Aqueles que não possuem um celular, como
o artista gráfico Clayton Riddell e seu
pequeno grupo de normies (pessoas que não
sofreram o ataque), agora lutam por
sobrevivência.
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Outsider

A Incendiária

Autor: Stephen King

Autor: Stephen King

Descrição: Um crime indescritível. Uma
investigação inexplicável. Uma das histórias
mais perturbadoras de Stephen King dos
últimos tempos. O corpo de um menino de
onze anos é encontrado abandonado no
parque de Flint City, brutalmente
assassinado. Testemunhas e impressões
digitais apontam o criminoso como uma das
figuras mais conhecidas da cidade — Terry
Maitland, treinador da Liga Infantil de
beisebol, professor de inglês, casado e pai de
duas filhas. O detetive Ralph Anderson não
hesita em ordenar uma prisão rápida e
bastante pública, fazendo com que em
pouco tempo toda a cidade saiba que o
Treinador T é o principal suspeito do crime.
Maitland tem um álibi, mas Anderson e o
promotor público logo têm amostras de
DNA para corroborar a acusação.

Descrição: Uma criança com o poder mais
extraordinário e incontrolável de todos os
tempos. Um poder capaz de destruir o
mundo. Andy e Vicky eram apenas
universitários precisando de uma grana extra
quando se voluntariaram para um
experimento científico comandado por uma
organização governamental clandestina
conhecida como ―a Oficina‖.
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O Pistoleiro – Col. A Torre Negra Vol. 1

A Escolha dos Três – Col. A Torre
Negra Vol. 2

Autor: Stephen King
Autor: Stephen king
Descrição: Este livro é o primeiro dos sete
volumes de série A Torre Negra, obra mais
ambiciosa do escritor Stephen King. 'O
Pistoleiro' apresenta ao leitor o fascinante
personagem de Roland Deschain, último
descendente do clã de Gilead, e derradeiro
representante de uma linhagem de
implacáveis pistoleiros desaparecida desde
que o Mundo Médio onde viviam 'seguiu
adiante'. Para evitar a completa destruição
desse mundo já vazio e moribundo, Roland
precisa alcançar a Torre Negra, eixo do qual
depende todo o tempo e todo o espaço, e
verdadeira obsessão para Roland, seu Cálice
Sagrado, sua única razão de viver.

Descrição: Com incansável imaginação,
Stephen King dá continuidade à magistral
saga épica A Torre Negra. 'A Escolha dos
Três', segundo volume da série, lança o
protagonista Roland de Gilead em pleno
século XX, à medida que ele se aproxima
cada vez mais de sua preciosa Torre Negra,
sede de todo o tempo e de todo o espaço.
Um derradeiro confronto com o homem de
preto revela a Roland, nas cartas de um
baralho de tarô, aqueles que deverão ajudálo em sua busca pela Torre Negra: o
Prisioneiro, a Dama das Sombras e a Morte.
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As Terras Devastadas - Col. A Torre
Negra Vol. 3

Mago e Vidro - Col. a Torre Negra Vol. 4
Autor: Stephen king

Autor: Stephen king
Descrição: Com este novo título da saga
épica 'A Torre Negra', entramos mais uma
vez no reino de uma das imaginações mais
poderosas de nossa época: a do escritor
norte-americano Stephen King. Neste
romance emocionante, Roland, o último
Pistoleiro, se aproxima ainda mais da Torre
Negra de seus sonhos e pesadelos atravessando um deserto amaldiçoado em
um mundo macabro que é uma imagem
distorcida do nosso próprio mundo.

Descrição: A estranha e inesquecível
odisseia de Roland de Gilead em busca da
Torre Negra continua. No quarto volume da
série imaginada por Stephen King, novos
perigos ameaçam o destino de Roland.
Mago e Vidro retoma a eletrizante narrativa
interrompida em As Terras Devastadas.
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Lobos de Calla - Col. a Torre Negra Vol.
5

A Torre Negra - A Torre Negra - Vol. 7
Autor: Stephen king

Autor: Stephen king
Descrição: De volta ao Caminho dos Feixes
de Luz, Roland e seu ka-tet chegam à
remota cidade de Calla Bryn Sturgis - onde
quase todas as crianças são gêmeas. Lá
conhecem Pere Callahan, um padre vindo de
Jerusalem's Lot, no Maine, que convence o
grupo a salvar a cidade de um antigo mal: a
cada geração, estranhos soldados vestidos de
lobos vêm de Thunderclap, no leste, e
raptam um gêmeo de cada um dos casais de
irmãos.

Descrição: Passaram-se 33 anos e mais de
quatro mil páginas, traduzidas em mais de
40 países, foram escritas: tudo em busca da
Torre Negra. Ambientada em um mundo
extraordinário, repleto de imagens
magníficas e personagens inesquecí-veis, a
série A Torre Negra é diferente de
qualquer outra leitura. Este, o sétimo e
último volume, é uma porta que se abre
para as extensões mais longínquas da
imaginação de Stephen King.
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O Vento Pela Fechadura
Autor: Stephen king
Descrição: Em ―O vento pela fechadura‖,
Stephen King retorna ao Mundo Médio,
cenário da ―A Torre Negra‖. O novo livro
encaixa mais uma peça no vasto quebracabeças que cerca a saga, oferecendo lendas
e histórias fantásticas de Gilead, ao mesmo
tempo em que investiga o passado doloroso
do pistoleiro Roland Deschain. No meio do
caminho entre o Palácio Verde e Calla, o
pistoleiro Roland Deschain e seu ka-tet —
Jake, Susannah, Eddie e Oi, o trapalhão —
são obrigados a acampar numa cidade
fantasma. Caso contrário, seriam congelados
com a chegada súbita e mortal de uma
borrasca, tempestade única ao Mundo
Médio.
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As Sete Irmãs - A História de Maia Livro 1

A Irmã da Tempestade - A História de
Ally - Série As Sete Irmãs – Livro 2

Autora: Lucinda Riley

Autora: Lucinda Riley

Descrição: Filha mais velha do enigmático Pa

Descrição: Ally D‘Aplièse é uma grande

Salt, Maia D‘Aplièse sempre levou uma vida
calma e confortável na isolada casa da família
às margens do lago Léman, na Suíça. Ao
receber a notícia de que seu pai – que adotou
Maia e suas cinco irmãs em recantos distantes
do mundo – morreu, ela vê seu universo de
segurança desaparecer. Antes de partir, no
entanto, Pa Salt deixou para as seis filhas dicas
sobre o passado de cada uma. Abalada pela
morte do pai e pelo reaparecimento súbito de
um antigo namorado, Maia decide seguir as
pistas de sua verdadeira origem – uma carta,
coordenadas geográficas e um ladrilho de
pedra-sabão –, que a fazem viajar para o Rio
de Janeiro. Lá ela se envolve com a atmosfera
sensual da cidade e descobre que sua vida está
ligada a uma comovente e trágica história de
amor que teve como cenário a Paris da belle
époque e a construção do Cristo Redentor. E,
enquanto investiga seus ancestrais, Maia tem a
chance de enfrentar os erros do passado – e,
quem sabe, se entregar a um novo amor.

velejadora e está se preparando para uma
importante regata, mas a notícia da morte do
pai faz com que ela abandone seus planos e
volte para casa, para se reunir com as cinco
irmãs. Lá, elas descobrem que Pa Salt – como
era carinhosamente chamado pelas filhas
adotivas – deixou, para cada uma delas, uma
pista sobre suas verdadeiras origens. Apesar do
choque, Ally encontra apoio em um grande
amor. Porém mais uma vez seu mundo vira de
cabeça para baixo, então ela decide seguir as
pistas deixadas por Pa Salt e ir em busca do
próprio passado. Nessa jornada, ela chega à
Noruega, onde descobre que sua história está
ligada à da jovem cantora Anna Landvik, que
viveu há mais de cem anos e participou da
estreia de uma das obras mais famosas do
grande compositor Edvard Grieg. E, à medida
que mergulha na vida de Anna, Ally começa a
se perguntar quem realmente era seu pai
adotivo.
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A Irmã da Sombra - A História de
Estrela - Série As Sete Irmãs – Livro 3

A Irmã Da Pérola - A História De Ceci Série As Sete Irmãs – Livro 4

Autora: Lucinda Riley

Autora: Lucinda Riley

Descrição: Estrela D‘Aplièse está numa

Descrição: Ceci D‘Aplièse sempre se sentiu

encruzilhada após a repentina morte do pai, o
misterioso bilionário Pa Salt. Antes de morrer,
ele deixou a cada uma das seis filhas adotivas
uma pista sobre suas origens, porém a jovem
hesita em abrir mão da segurança da sua vida
atual. Enigmática e introspectiva, ela sempre se
apoiou na irmã Ceci, seguindo-a aonde quer
que fosse. Agora as duas se estabelecem em
Londres, mas, para Estrela, a nova residência
não oferece o contato com a natureza nem a
tranquilidade da casa de sua infância.
Insatisfeita, ela acaba cedendo à curiosidade e
decide ir atrás da pista sobre seu nascimento.
Nessa busca, uma livraria de obras raras se
torna a porta de entrada para o mundo da
literatura e sua conexão com Flora MacNichol,
uma jovem inglesa que, cem anos antes, morou
na bucólica região de Lake District e teve
como grande inspiração a escritora Beatrix
Potter. Cada vez mais encantada com a história
de Flora, Estrela se identifica com aquela
jornada de autoconhecimento e, pela primeira
vez, está disposta a sair da sombra da irmã
superprotetora e descobrir o amor.

um peixe fora d‘água. Após a morte do pai
adotivo e o distanciamento de sua adorada
irmã Estrela, ela de repente se percebe mais
sozinha do que nunca. Depois de abandonar a
faculdade, decide deixar sua vida sem sentido
em Londres e desvendar o mistério por trás de
suas origens. As únicas pistas que tem são uma
fotografia em preto e branco e o nome de uma
das primeiras exploradoras da Austrália, que
viveu no país mais de um século antes. A
caminho de Sydney, Ceci faz uma parada no
único local em que já se sentiu
verdadeiramente em paz consigo mesma: as
deslumbrantes praias de Krabi, na Tailândia.
Lá, em meio aos mochileiros e aos festejos de
fim de ano, conhece o misterioso Ace, um
homem tão solitário quanto ela e o primeiro de
muitos novos amigos que irão ajudá-la em sua
jornada. Ao chegar às escaldantes planícies
australianas, algo dentro de Ceci responde à
energia do local. À medida que chega mais
perto de descobrir a verdade sobre seus
antepassados, ela começa a perceber que afinal
talvez seja possível encontrar nesse continente
desconhecido aquilo que sempre procurou sem
sucesso: a sensação de pertencer a algum lugar.
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O Segredo De Helena
Autora: Lucinda Riley
Descrição: Helena nunca esqueceu o verão
que passou na mágica Pandora, a casa de seu
padrinho no Chipre, onde, cercada por
oliveiras e pelo verde-esmeralda do
Mediterrâneo, ela se apaixonou pela primeira
vez, aos 15 anos. Mais de duas décadas depois,
tendo herdado a antiga propriedade, ela retorna
a Pandora para mais um verão, dessa vez em
companhia do marido e dos filhos. No entanto,
Helena sabe que voltar àquele lugar pode
trazer à tona segredos que ela preferia
esconder. Um desses segredos envolve Alex,
seu filho mais velho, fruto de uma relação
anterior a seu casamento. Com uma
inteligência acima da média, ele vive a difícil
transição para a vida adulta e está determinado
a descobrir a identidade de seu verdadeiro pai.
Enquanto o verão avança e pessoas do passado
de Helena reaparecem, Pandora parece pronta
a revelar os mistérios que ocultou por tantos
anos e que, uma vez descobertos, farão com
que a vida de Helena, e de sua família, nunca
mais seja a mesma.
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O Duque e Eu - Col. Os Bridgertons Vol. 1

O Visconde Que Me Amava - Col. Os
Bridgertons - Vol. 2

Autora: Julia Quinn

Autora: Julia Quinn

Descrição: O irresistível duque de Hastings
acaba de retornar a Londres depois de seis
anos viajando pelo mundo. Rico, bonito e
solteiro, ele é um prato cheio para as mães
da alta sociedade, que só pensam em
arrumar um bom partido para suas filhas.
Simon, porém, tem o firme propósito de
nunca se casar. É quando entra em cena
Daphne Bridgerton, a irmã mais nova de seu
melhor amigo. Apesar de espirituosa e dona
de uma personalidade marcante, todos os
homens que se interessam por ela são velhos
demais, pouco inteligentes ou destituídos de
qualquer tipo de charme. A ideia de Simon é
fingir que a corteja. Dessa forma, de uma
tacada só, ele conseguirá afastar as jovens
obcecadas por um marido e atrairá vários
pretendentes para Daphne.. Mas, à medida
que a farsa dos dois se desenrola, o sorriso
malicioso e os olhos cheios de desejo de
Simon tornam cada vez mais difícil para
Daphne lembrar que tudo não passa de
fingimento.

Descrição: A temporada de bailes e festas de
1814 acaba de começar em Londres. Como de
costume, as mães ambiciosas já estão ávidas
por encontrar um marido adequado para suas
filhas. Ao que tudo indica, o solteiro mais
cobiçado do ano será Anthony Bridgerton, um
visconde charmoso, elegante e muito rico que,
contrariando as probabilidades, resolve dar um
basta na rotina de libertino e arranjar uma
noiva. Logo ele decide que Edwina Sheffield, a
debutante mais linda da estação, é a candidata
ideal. Mas, para levá-la ao altar, primeiro terá
que convencer Kate, a irmã mais velha da
jovem, de que merece se casar com ela. Não
será uma tarefa fácil, porque Kate não acredita
que ex-libertinos possam se transformar em
bons maridos e não deixará Edwina cair nas
garras dele. Enquanto faz de tudo para afastálo da irmã, Kate descobre que o visconde
devasso é também um homem honesto e gentil.
Ao mesmo tempo, Anthony começa a sonhar
com ela, apesar de achá-la a criatura mais
intrometida e irritante que já pisou nos salões
de Londres. Aos poucos, os dois percebem que
essa centelha de desejo pode ser mais do que
uma simples atração.
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Um Perfeito Cavalheiro – Col. Os
Bridgertons - Vol.3

Os Segredos De Colin Bridgerton – Col.
Os Bridgertons - Vol.4

Autora: Julia Quinn

Autora: Julia Quinn

Descrição: Sophie sempre quis ir a um

Descrição:

evento da sociedade londrina. Mas esse parece
um sonho impossível. Apesar de ser filha de
um conde, ela é fruto de uma relação ilegítima
e foi relegada ao papel de criada pela madrasta
assim que o pai morreu. Uma noite, porém, ela
consegue entrar às escondidas no aguardado
baile de máscaras de Lady Bridgerton. Lá,
conhece o charmoso Benedict, filho da anfitriã,
e se sente parte da realeza. No mesmo instante,
uma faísca se acende entre eles. Infelizmente,
o encantamento tem hora para acabar. À meianoite, Sophie tem que sair correndo da festa e
não revela sua identidade a Benedict. O destino
faz com que os dois só se reencontrem três
anos depois. Benedict a salva das garras de um
bêbado violento, mas, para decepção de
Sophie, não a reconhece nos trajes de criada.
No entanto, logo se apaixona por ela de novo.
Como é inaceitável que um homem de sua
posição se case com uma serviçal, ele lhe
propõe que seja sua amante, o que para Sophie
é inconcebível. Agora os dois precisarão lutar
contra o que sentem um pelo outro ou
reconsiderar as próprias crenças para terem a
chance de viver um amor de conto de fadas.

Há muitos anos Penelope
Featherington
frequenta
a
casa
dos
Bridgertons. E há muitos anos alimenta uma
paixão secreta por Colin, irmão de sua melhor
amiga e um dos solteiros mais encantadores e
arredios de Londres. Quando ele retorna de
uma de suas longas viagens ao exterior,
Penelope descobre seu maior segredo por
acaso e chega à conclusão de que tudo o que
pensava sobre seu objeto de desejo talvez não
seja verdade. Ele, por sua vez, também tem
uma surpresa: Penelope se transformou, de
uma jovem sem graça ignorada por toda a alta
sociedade, numa mulher dona de um senso de
humor afiado e de uma beleza incomum. Ao
deparar com tamanha mudança, Colin, que
sempre a enxergara apenas como uma divertida
companhia ocasional, começa a querer passar
cada vez mais tempo a seu lado. Quando os
dois trocam o primeiro beijo, ele não entende
como nunca pôde ver o que sempre esteve bem
à sua frente. No entanto, quando fica sabendo
que ela guarda um segredo ainda maior que o
seu, precisa decidir se Penelope é sua maior
ameaça ou a promessa de um final feliz.

BIBLIOTECA PROFESSOR PEDRO VALÉRIO – AQUISIÇÕES 2019
LITERATURA

Para Sir Phillip, Com Amor - Os
Bridgertons - Vol. 5

O Conde Enfeitiçado
Bridgertons - Vol. 6

-

Col.

Os

Autora: Julia Quinn

Autora: Julia Quinn

Descrição: Eloise Bridgerton é uma jovem

Descrição: Toda vida tem um divisor de

simpática e extrovertida, cuja forma preferida
de comunicação sempre foram as cartas, nas
quais sua personalidade se torna ainda mais
cativante. Quando uma prima distante morre,
ela decide escrever para o viúvo e oferecer as
condolências. Ao ser surpreendido por um
gesto tão amável vindo de uma desconhecida,
Sir Phillip resolve retribuir a atenção e
responder. Assim, os dois começam uma
instigante troca de correspondências. Ele logo
descobre que Eloise, além de uma solteirona
que nunca encontrou o par perfeito, é uma
confidente de rara inteligência. Após alguns
meses, uma das cartas traz uma proposta
peculiar: o que Eloise acharia de passar uma
temporada com Sir Phillip para os dois se
conhecerem melhor e, caso se deem bem,
pensarem em se casar? Ela aceita o convite,
mas em pouco tempo eles se dão conta de que,
ao vivo, não são bem como imaginaram. Agora
os dois precisam descobrir se, mesmo com
todas as suas imperfeições, foram feitos um
para o outro.

águas, um momento súbito, empolgante e
extraordinário que muda a pessoa para sempre.
Para Michael Stirling, esse instante ocorreu na
primeira vez em que pôs os olhos em
Francesca Bridgerton. Depois de anos
colecionando conquistas amorosas sem nunca
entregar seu coração, o libertino mais famoso
de Londres enfim se apaixonou. Infelizmente,
conheceu a mulher de seus sonhos no jantar de
ensaio do casamento dela. Em 36 horas,
Francesca se tornaria esposa do primo dele.
Mas isso foi no passado. Quatro anos depois,
Francesca está livre, embora só pense em
Michael como amigo e confidente. E ele não
ousa falar com ela sobre seus sentimentos – a
culpa por amar a viúva de John, praticamente
um irmão para ele, não permite. Em um
encontro inesperado, porém, Francesca começa
a ver Michael de outro modo. Quando ela cai
nos braços dele, a paixão e o desejo provam ser
mais fortes do que a culpa. Agora o ex-devasso
precisa convencê-la de que nenhum homem
além dele a fará mais feliz.
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Dicionário Da Escravidão
Liberdade - 50 Textos Críticos

E

Da

O Corvo
Autor: James O‘Barr

Autores: Lilia M. Schwarcz e Flávio
Gomes
Descrição: Cinquenta verbetes escritos por
grandes especialistas e que compõem um
panorama abrangente de como a escravidão
se enraizou perversamente em nosso
cotidiano. Embora prefiram ―escravidão‖ a
―escravidões‖, a meia centena de ensaios
concisos que Lilia Moritz Schwarcz e Flávio
dos Santos Gomes reuniram neste volume,
com título e intenção de ser um dicionário
temático, mostra a grande quantidade de
faces que compõem o que é um poliedro em
movimento.

Descrição: Esta versão definitiva deste
clássico dos quadrinhos traz a força da arte
e dos textos góticos de O‘Barr, em edição
mais que especial. Além de reunir a
história completa criada pelo autor na
época do lançamento, O Corvo – Edição
Definitiva apresenta ainda trinta páginas de
artes inéditas, além de uma sequência que
o quadrinista não se sentiu a vontade para
produzir nos anos 1980, conforme O‘Barr
confessa na introdução inédita.
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Não Conte Para a Mamãe - Memórias de
Uma Infância Perdida
Autora: Toni Maguire
Descrição: ―Aos dez anos de idade, deixei
de esperar que as pessoas gostassem de
mim.‖ A frase que dá título ao livro poderia
ser um pacto ingênuo entre dois irmãos ou
uma
brincadeira
entre
crianças.
Infelizmente, não é o caso. Na verdade, é a
ameaça sofrida pela autora durante os quase
dez anos em que foi violentada pelo próprio
pai.

A Diferença Invisível
Autores: Mademoiselle Caroline e Julie
Dachez
Descrição: Marguerite tem 27 anos, e
aparentemente nada a diferencia das outras
pessoas. É bonita, vivaz e inteligente.
Trabalha numa grande empresa e vive com
o namorado. No entanto, ela é diferente.
Marguerite se sente deslocada e luta todos
os dias para manter as aparências. Seus
movimentos são repetitivos e seu universo
precisa ser um casulo. Ela se sente assolada
pelos ruídos e pelo falatório incessante dos
colegas. Cansada dessa situação, ela irá ao
encontro de si mesma e descobrirá que é
autista – tem a Síndrome de Asperger. Sua
vida a partir daí se transformará
profundamente.
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Justin

Desconstruindo Una

Autor: Fernando Scheibe

Autor: Fernando Scheibe

Descrição: Quando o professor de
Educação Física pede para a turma formar
uma equipe de meninas e uma de meninos,
Justine permanece no meio. Ela sente que
não pertence ao gênero que lhe foi
atribuído, mas está convencida de que todo
mundo sabe disso, exceto seus pais. Ao
longo de sua vida como criança,
adolescente e jovem adulta, muitas vezes
maltratada e incompreendida, Justine, por
fim, compromete-se a viver como quem ele
sempre foi, isto é, Justin.

Descrição: West Yorkshire, 1977. Um
assassino em série está aterrorizando o
pequeno condado inglês, e a polícia encontra
dificuldade em resolver o caso – mesmo
tendo interrogado o assassino (sem o saber)
nada menos que nove vezes. Enquanto a
história se desenvolve ao seu redor, Una,
então com 12 anos, vivencia uma série de
atos violentos pelos quais se culpa. Por meio
de um entrelace de imagem e texto,
―Descontruindo
Uma‖
examina
o
significado de se crescer em meio a uma
cultura na qual a violência masculina não é
punida ou questionada.
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O Quarto de Giovanni

Graça e Fúria

Autor: James Baldwin

Autor: Tracy Banghart

Descrição: Em O quarto de Giovanni,
clássico moderno da literatura gay esgotado
no Brasil há décadas, James Baldwin narra o
encontro de um americano e um italiano em
Paris. Lançado em 1956, o segundo
romance de James Baldwin é uma obraprima da literatura americana. Com
pinceladas autobiográficas, o livro trata de
uma relação bissexual ao acompanhar
David, um jovem americano em Paris à
espera de sua namorada, Hella, que por sua
vez está na Espanha.

Descrição: Duas irmãs lutam para mudar o
próprio destino no primeiro volume de uma
série de fantasia repleta de romance, ação e
intrigas políticas. Em Viridia, as mulheres
não têm direitos. Em vez de rainhas, os
governantes escolhem periodicamente três
graças — jovens que viveriam ao seu dispor.
Serina Tessaro treinou a vida inteira para se
tornar uma graça, mas é Nomi, sua irmã
mais nova, quem acaba sendo escolhida pelo
herdeiro.
.
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Caixa de Pássaros

O Menino que desenhava monstros

Autor: Josh Malerman

Autor: Keith Donohue

Descrição: É um thriller psicológico tenso e
aterrorizante, que explora a essência do
medo. Uma história que vai deixar o leitor
completamente sem fôlego mesmo depois
de
terminar
de
ler.
Basta uma olhadela para desencadear um
impulso violento e incontrolável que acabará
em suicídio. Ninguém é imune e ninguém
sabe o que provoca essa reação nas pessoas.

Descrição: Um livro para fazer você fechar
as cortinas e conferir se não há nada
embaixo da cama antes de dormir. O
Menino que Desenhava Monstros ganhará
uma adaptação para os cinemas, dirigida por
ninguém menos que James Wan, o diretor
de Jogos Mortais e Invocação do Mal.
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Piano vermelho

Admirável Mundo Novo

Autor: Josh Malerman

Autor: Aldous Leonard Hurley

Descrição: Ex-ícones da cena musical de
Detroit, os Danes estão mergulhados no
ostracismo. Sem emplacar nenhum novo hit,
eles trabalham trancados em estúdio
produzindo outras bandas, enchendo a cara e
se dedicando com reverência à criação —
ou, no caso, à ausência dela. Uma rotina
interrompida pela visita de um funcionário
misterioso do governo dos Estados Unidos,
com um convite mais misterioso ainda: uma
viagem a um deserto na África para
investigar a origem de um som
desconhecido que carrega em suas ondas um
enorme poder de destruição.

Descrição: Uma sociedade inteiramente
organizada segundo princípios científicos,
na qual a mera menção das antiquadas
palavras ―pai‖ e ―mãe‖ produzem
repugnância. Um mundo de pessoas
programadas em laboratório, e adestradas
para cumprir seu papel numa sociedade de
castas biologicamente definidas já no
nascimento. Um mundo no qual a literatura,
a música e o cinema só têm a função de
solidificar o espírito de conformismo. Um
universo que louva o avanço da técnica, a
linha de montagem, a produção em série, a
uniformidade, e que idolatra Henry Ford.
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Canção de Ninar
Autora: Leila Slimani
Descrição: Quem cuida dos seus filhos
quando
você
não
está
olhando?
Apesar da relutância do marido, Myriam,
mãe de duas crianças pequenas, decide
voltar a trabalhar em um escritório de
advocacia. O casal inicia uma seleção
rigorosa em busca da babá perfeita e fica
encantado ao encontrar Louise: discreta,
educada e dedicada, ela se dá bem com as
crianças, mantém a casa sempre limpa e não
reclama quando precisa ficar até tarde.
Aos poucos, no entanto, a relação de
dependência mútua entre a família e Louise
dá origem a pequenas frustrações – até
o dia em que ocorre uma tragédia.

Era Uma Vez Uma Mulher Que Tentou
Matar O Bebê Da Vizinha - Histórias E
Contos De Fadas Assustadores
Autora: Liudmila Petruchévskaia
Descrição: A maior autora russa viva
combina o contexto soviético em que produziu
grande parte de sua obra com uma realidade
povoada por assombrações, pesadelos,
acontecimentos macabros e personagens
sinistras. Os resultados são histórias
sobrenaturais que retomam a tradição dos
contos folclóricos, porém dotadas de um
humor contemporâneo e de uma carga política
que não precisa se expressar diretamente para
existir, pois, assim como não é à toa que a
autora teve sua obra banida da União Soviética
até o final dos anos 1990, tampouco é por
acaso que ela recebeu em 2002 o prêmio de
maior prestígio na Rússia pelo conjunto de sua
obra.
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O Lar da Srta. Peregrine Para Crianças
Peculiares - Livro I - Série o Lar da Srta.
Peregrine

Cidade Dos Etéreos - Livro II - Série o
Orfanato da Srta. Peregrine Para
Crianças Peculiares

Autor: Ransom Riggs

Autor: Ransom Riggs

Descrição: Jacob Portman cresceu ouvindo
as histórias fantásticas que o avô, Abe,
contava. Na época da Segunda Guerra
Mundial, Abe havia morado numa ilha
remota, num casarão que funcionava como
abrigo para crianças. Lá, ele convivera com
uma menina que levitava, uma garota que
produzia fogo com as mãos, um menino
invisível. Entretanto, todas essas histórias
foram perdendo o encanto à medida que
Jacob crescia.

Descrição: Cidade dos etéreos dá sequência
ao celebrado O orfanato da Srta. Peregrine
para crianças peculiares, em que o jovem
Jacob Portman, para descobrir a verdade
sobre a morte do avô, segue pistas que o
levam a um antigo lar para crianças em uma
ilha galesa. O orfanato abriga crianças com
dons sobrenaturais, protegidas graças à
poderosa magia da diretora, a Srta.
Peregrine.
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Biblioteca de Almas - Livro III - Série o
Lar da Srta. Peregrine

Contos Peculiares
Autor: Ransom Riggs

Autor: Ransom Riggs
Descrição: ―Biblioteca de Almas‖ é o
último volume da celebrada trilogia iniciada
com O lar da Srta. Peregrine para crianças
peculiares. Neste terceiro livro, depois de
sofrer com a morte do avô, conhecer
crianças com habilidades peculiares em uma
fenda temporal e partir pelo mar em uma
busca desesperada para curar a Srta.
Peregrine, Jacob vai finalmente enfrentar a
inevitável conclusão dessa turbulenta
jornada.

Descrição:
Dez
incríveis
histórias
ambientadas no universo de O lar da Srta.
Peregrine para crianças peculiares. O livro
dentro dos livros, ―Contos peculiares‖ é a
coletânea de contos e fábulas citada ao
longo da série O lar da Srta. Peregrine para
crianças peculiares — o livro com as
histórias que os jovens peculiares escutam
sua protetora contar e recontar. Um menino
que vira gafanhoto e foge com um grupo de
gansos; uma princesa com língua de cobra à
procura de um príncipe com quem se casar;
canibais ricos que comem braços e pernas
de peculiares que têm o dom de se regenerar
são alguns dos personagens dessas
narrativas que há séculos povoam o
imaginário dos peculiares, oferecendo não
apenas valiosas lições, mas também pistas
para informações secretas, como a
localização exata de certas fendas temporais,
por exemplo.
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Como Eu Era Antes De Você

Depois de você

Autora: Jojo Moyes

Autora: Jojo Moyes

Descrição: Aos 26 anos, Louisa Clark não
tem muitas ambições. Ela mora com os pais,
a irmã mãe solteira, o sobrinho pequeno e
um avô que precisa de cuidados constantes
desde que sofreu um derrame. Trabalha
como garçonete num café, um emprego que
não paga muito, mas ajuda nas despesas, e
namora Patrick, um triatleta que não parece
interessado nela. Não que ela se importe.

Descrição: Em Depois de você, Lou ainda
não superou a perda de Will. Morando em
um flat em Londres, ela trabalha como
garçonete em um pub no aeroporto. Certo
dia, após beber muito, Lou cai do terraço. O
terrível acidente a obriga voltar para a casa
de sua família, mas também a permite
conhecer Sam Fielding, um paramédico cujo
trabalho é lidar com a vida e a morte, a
única pessoa que parece capaz de
compreendê-la.
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Trono de Vidro - Trono de Vidro - Vol. 1

Coroa da Meia-Noite - Trono de Vidro Vol. 2

Autora: Sarah J. Maas
Autora: Sarah J. Maas
Descrição: Nas sombrias e sujas minas de
sal de Endovier, um jovem de 18 anos está
cumprindo sua sentença. Celaena é uma
assassina, e a melhor de Adarlan.
Aprisionada e fraca, ela está quase perdendo
as esperanças quando recebe uma proposta.
Terá de volta sua liberdade se representar o
príncipe de Adarlan em uma competição,
lutando contra os mais habilidosos
assassinos e larápios do reino. Endovier é
uma sentença de morte, e cada duelo em
Adarlan será para viver ou morrer. Mas se o
preço é ser livre, ela está disposta a tudo.

Descrição: Continuação do aclamado Trono
de Vidro Celaena Sardothien, a melhor
assassina de Adarlan, tornou-se a assassina
real depois de vencer a competição do rei e
se livrar da escravidão. Mas sua lealdade
nunca esteve com a coroa. Tudo o que
deseja é ser livre e fazer justiça. Nos
arredores do castelo, surgem rumores a
respeito de uma conspiração contra
misteriosos planos do rei, mas antes de
cuidar dos traidores, Celaena quer descobrir
exatamente que planos são esses. O que ela
não imaginava é que acabaria em meio a
uma perigosa trama de segredos e traições
tecida ao redor da coroa. Em Adarlan, um
segredo parece se esconder por trás de cada
porta trancada, e Celaena está determinada a
desvendar todos eles para proteger aqueles
que aprendeu a amar.
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Trono de Vidro - Herdeira do Fogo - Vol.
3

Trono de Vidro - Rainha Das Sombras Vol. 4

Autora: Sarah J. Maas

Autora: Sarah J. Maas

Descrição: No terceiro livro da saga,
Celaena ressurge das cinzas ainda mais forte
e letal. E parte em uma jornada em busca de
uma obscura verdade: uma informação
sobre sua herança e seus antepassados que
pode mudar sua vida e o futuro de dois
reinos para sempre. Enquanto isso, forças
sinistras começam a despontar no horizonte
e têm planos malignos para dominar o seu
mundo. Agora, depende de Celaena
encontrar coragem para enfrentar tais
perigos, além de seus próprios demônios, e
fazer a escolha mais difícil da sua vida.

Descrição: A história de Celaena
Sardothien, uma assassina a serviço de um
rei tirânico, uma fantasia épica repleta de
ação, intriga e cenas de luta inesquecíveis,
continua neste quarto volume. Aqui, a
jovem abandona sua identidade de matadora
e decide assumir seu lugar de direito como
rainha de Terrasen. Mas antes de reclamar o
trono, precisa lutar. Ao avançar em seu
plano, no entanto, Aelin deve tomar cuidado
com velhos inimigos. E abrir o coração para
novos e improváveis aliados.
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Trono de Vidro - Império
Tempestades - Vol. 5 – Tomo 1

de

Trono de Vidro - Império
Tempestades - Vol. 5 – Tomo 2

de

Autora: Sarah J. Maas

Autora: Sarah J. Maas

Descrição: A história de Aelin Galathynius,
sempre repleta de ação, intriga e cenas de
luta inesquecíveis, continua neste quinto e
penúltimo volume Antes de serem traídos
pelo atual rei, os Galathynius reinaram em
Terrasen por séculos. E agora Aelin deseja
recuperar a coroa e voltar a seu trono de
direito... Mas o caminho até lá é longo e
sinuoso. Amigos serão perdidos, lealdades
serão quebradas e alianças inesperadas
surgirão. Com a vida e poder jurados ao
povo que está determinada a salvar, a antiga
assassina, conhecida como Celaena
Sardothien, colocará a própria segurança em
risco para proteger os seus. Mas a única
salvação está numa relíquia enterrada nas
ruínas de um velho pântano.

Descrição: A história de Aelin Galathynius,
sempre repleta de ação e intrigas, continua
nesta segunda parte do quinto livro da série,
Império de tempestades Aelin Galathyius
sobreviveu a prisão, à perda de amigos e
amores, às traições. Agora deve vencer seu
maior medo para salvar o mundo. Com a
vida e poder jurados ao povo que está
determinada a salvar, a antiga assassina,
conhecida como Celaena Sardothien,
colocará a própria segurança em risco para
proteger os seus. Mais que nunca, Aelin
precisa de Rowan, de Dorian e de todos os
aliados para conseguir descobrir a
localização da relíquia sagrada capaz de
banir de seu mundo a ameaça valg e os
horrores libertados em Morath. Chegou a
hora de levantar os exércitos de Erilea.
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A Lâmina da Assassina - Histórias de
Trono de Vidro
Autora: Sarah J. Maas
Descrição: Conheça o caminho da
assassina. Pavimentado com sangue,
lágrimas e suor Implacável, sedutora, letal.
Poucos conhecem seu rosto, menos ainda
sobrevivem à sua fúria. Não à toa Celaena
Sardothian é sinônimo de morte. Suas
lâminas são certeiras, assim como seu
estranho código de honra e seu aguçado
senso de justiça.
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A Rainha Vermelha - Série A Rainha
Vermelha Vol. I

Espada de Vidro - Série A Rainha
Vermelha Vol. II

Autora: Victoria Aveyard

Autora: Victoria Aveyard

Descrição: O mundo de Mare Barrow é
dividido pelo sangue: vermelho ou prateado.
Mare e sua família são vermelhos: plebeus,
humildes, destinados a servir uma elite
prateada cujos poderes sobrenaturais os
tornam quase deuses. Mare rouba o que
pode para ajudar sua família a sobreviver e
não tem esperanças de escapar do vilarejo
miserável onde mora. Entretanto, numa
reviravolta do destino, ela consegue um
emprego no palácio real, onde, em frente ao
rei e a toda a nobreza, descobre que tem um
poder misterioso… Mas como isso seria
possível, se seu sangue é vermelho? Em
meio às intrigas dos nobres prateados, as
ações da garota vão desencadear uma dança
violenta e fatal, que colocará príncipe contra
príncipe — e Mare contra seu próprio
coração.

Descrição: O sangue de Mare Barrow é
vermelho, da mesma cor da população
comum, mas sua habilidade de controlar a
eletricidade a torna tão poderosa quanto os
membros da elite de sangue prateado.
Depois que essa revelação foi feita em rede
nacional, Mare se transformou numa arma
perigosa que a corte real quer esconder e
controlar. Quando finalmente consegue
escapar do palácio e do príncipe Maven,
Mare descobre algo surpreendente: ela não
era a única vermelha com poderes. Agora,
enquanto foge do vingativo Maven, a garota
elétrica tenta encontrar e recrutar outros
sanguenovos como ela, para formar um
exército contra a nobreza opressora. Essa é
uma jornada perigosa, e Mare precisará
tomar cuidado para não se tornar exatamente
o tipo de monstro que ela está tentando
deter.

BIBLIOTECA PROFESSOR PEDRO VALÉRIO – AQUISIÇÕES 2019
LITERATURA

A Prisão do Rei - Série A Rainha
Vermelha Vol. III

Tempestade De Guerra - Série A Rainha
Vermelha Vol. IV

Autora: Victoria Aveyard

Autora: Victoria Aveyard

Descrição: Mare Barrow foi capturada e
passa os dias presa no palácio, impotente
sem seu poder, atormentada por seus erros.
Ela está à mercê do garoto por quem um dia
se apaixonou um jovem dissimulado que a
enganou e traiu. Agora rei, Maven continua
com os planos de sua mãe, fazendo de tudo
para manter o controle de Norta — e de sua
prisioneira. Enquanto Mare tenta aguentar o
peso sufocante das Pedras Silenciosas, o
resto da Guarda Escarlate se organiza,
treinando e expandindo. Com a rebelião
cada vez mais forte, eles param de agir sob
as sombras e se preparam para a guerra.
Entre eles está Cal, um prateado em meio
aos vermelhos. Incapaz de decidir a que lado
dedicar sua lealdade, o príncipe exilado só
tem uma certeza: ele não vai descansar
enquanto não trouxer Mare de volta.

Descrição: No aguardado desfecho da série
A Rainha Vermelha, descubra qual poder
sairá vencedor depois que a tempestade de
guerra passar. Mare Barrow aprendeu rápido
que, para vencer, é preciso pagar um preço
muito alto. Depois da traição de Cal, ela se
esforça para proteger seu coração e
continuar a lutar junto aos rebeldes pela
liberdade de todos os vermelhos e sangue
novos de Norta. A jovem fará de tudo para
derrubar o governo de uma vez por todas
começando pela coroa de Maven.
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Coroa Cruel
Autora: Victoria Aveyard
Descrição: Duas mulheres, uma vermelha e
uma prateada, contam sua história e revelam
seus segredos. Em Canção da Rainha, você
terá acesso ao diário da nobre prateada
Coriane Jacos, que se torna a primeira
esposa do rei Tiberias VI e dá à luz o
príncipe herdeiro Cal, tudo isso enquanto
luta para sobreviver em meio às intrigas da
corte. Já em Cicatrizes de Aço, você terá
uma visão de dentro da Guarda Escarlate a
partir da perspectiva de Diana Farley, uma
das líderes da rebelião vermelha, que tenta
expandir o movimento para Norta e acaba
encontrando Mare Barrow pelo caminho.
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Origem
Autor: Dan Brown
Descrição: De Onde Viemos? Para Onde
Vamos? Robert Langdon, o famoso
professor de Simbologia de Harvard, chega
ao ultramoderno Museu Guggenheim de
Bilbao para assistir a uma apresentação
sobre uma grande descoberta que promete
―mudar para sempre o papel da ciência‖. O
anfitrião da noite é o futurólogo bilionário
Edmond Kirsch, de 40 anos, que se tornou
conhecido mundialmente por suas previsões
audaciosas e invenções de alta tecnologia.
Um dos primeiros alunos de Langdon em
Harvard, há 20 anos, agora ele está prestes a
revelar uma incrível revolução no
conhecimento… algo que vai responder a
duas perguntas fundamentais da existência
humana.

Inferno
Autor: Dan Brown
Descrição: ―Inferno‖ é uma leitura
eletrizante e um convite a pensarmos no
papel da ciência para o futuro da
humanidade. Autor de suspense mais
popular da atualidade, com mais de 150
milhões de livros vendidos, Dan Brown nos
leva por uma viagem pela cultura, pela arte e
pela literatura italianas, passando por lugares
como a Galleria degli Uffizi, o Duomo de
Florença e a Basílica de São Marcos. No
meio da noite, o renomado simbologista
Robert Langdon acorda de um pesadelo,
num hospital. Desorientado e com um
ferimento à bala na cabeça, ele não tem a
menor ideia de como foi parar ali.
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O Símbolo Perdido
Autor: Dan Brown
Descrição: Em O símbolo perdido, o
célebre professor de Harvard é convidado às
pressas por seu amigo e mentor Peter
Solomon - eminente maçom e filantropo - a
dar uma palestra no Capitólio dos Estados
Unidos. Ao chegar lá, descobre que caiu
numa armadilha. Não há palestra nenhuma,
Solomon está desaparecido e, ao que tudo
indica,
correndo
grande
perigo.
Mal'akh, o sequestrador, acredita que os
fundadores de Washington, a maioria deles
mestres maçons, esconderam na cidade um
tesouro capaz de dar poderes sobre-humanos
a quem o encontrasse. E está convencido de
que Langdon é a única pessoa que pode
localizá-lo.

Cinquenta Tons de Cinza
Autor: E. L. James
Descrição: Quando Anastasia Steele
entrevista o jovem empresário Christian
Grey, descobre nele um homem atraente,
brilhante e profundamente dominador.
Ingênua e inocente, Ana se surpreende ao
perceber que, a despeito da enigmática
reserva de Grey, está desesperadamente
atraída por ele. Incapaz de resistir à beleza
discreta, à timidez e ao espírito
independente de Ana, Grey admite que
também a deseja - mas em seu próprios
termos...
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Cinquenta Tons Mais Escuros

Cinquenta Tons de Liberdade

Autor: E. L. James

Autor: E. L. James

Descrição: Assustada com os segredos
obscuros do belo e atormentado Christian
Grey, Ana Steele põe um ponto final em seu
relacionamento com o jovem empresário e
concentra-se em sua nova carreira, numa
editora de livros.Mas o desejo por Grey
domina cada pensamento de Ana e, quando
ele propõe um novo acordo, ela não
consegue resistir. Em pouco tempo, Ana
descobre mais sobre o angustiante passado
de seu amargurado e dominador parceiro do
que jamais imaginou ser possível.Enquanto
Christian tenta se livrar de seus demônios
interiores, Ana se vê diante da decisão mais
importante da sua vida.Best-seller da Veja

Descrição: Quando Anastasia Steele
conheceu o jovem empresário Christian
Grey, teve início um caso de amor que
mudou a vida dos dois irrevogavelmente.
Chocada, intrigada e, por fim, repelida pelas
estranhas exigências sexuais de Christian,
Ana exige um comprometimento mais
profundo.Determinado a não perdê-la, ele
concorda. Agora, Ana e Christian têm tudo:
amor, paixão, intimidade, riqueza e um
mundo de possibilidades. Mas ela sabe que
o relacionamento não será fácil, e a vida a
dois reserva desafios que nenhum deles seria
capaz de imaginar.
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O Que É Lugar De Fala?

Sejamos Todos Feministas

Autora: Djamila Ribeiro

Autora: Chimamanda Ngozi Adiechie

Descrição: Muito tem se falado
ultimamente sobre o conceito de lugar de
fala e muitas polêmicas acerca do tema têm
surgido. Fazendo o questionamento de quem
tem direito à voz numa sociedade que tem
como norma a branquitude, masculinidade e
heterossexualidade, o conceito se faz
importante para desestabilizar as normas
vigentes e trazer a importância de se pensar
no rompimento de uma voz única com o
objetivo de propiciar uma multiplicidade de
vozes.

Descrição: Chimamanda Ngozi Adichie
ainda se lembra exatamente do dia
em que a chamaram de feminista pela
primeira
vez.
Foi
durante
uma discussão com seu amigo de infância
Okoloma.
―Não
era
um elogio. Percebi pelo tom da voz dele; era
como
se
dissesse:
‗Você apoia o terrorismo!‘‖. Apesar do tom
de
desaprovação
de
Okoloma, Adichie abraçou o termo e
começou
a
se
intitular
uma ―feminista feliz e africana que não
odeia
homens,
e
que
gosta de usar batom e salto alto para si
mesma,
e
não
para
os
homens‖.
Sejamos todos feministas é uma adaptação
do
discurso
feito
pela autora no TEDx Euston, que conta com
mais
de
1,5
milhão
de visualizações e foi musicado por
Beyoncé.
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Caderno De Memórias Coloniais

Olhos d'água

Autor: Isabela Figueiredo

Autor: Evaristo Conceição

Descrição: Obra-prima da literatura
portuguesa de hoje, o livro de Isabela
Figueiredo é um devastador ajuste de contas
com
a
situação
colonial.
Caderno de memórias coloniais foi
publicado em 2009 em Portugal. Sucesso de
público, foi saudado como uma obra-prima.
E é de fato um genial acerto de contas da
autora com o passado colonial de Portugal e
com seu pai, um eletricista português
radicado em Moçambique. O pai parece
personificar Portugal: despreza e explora os
nativos. O ―melhor‖ de Moçambique ficava
com os brancos: as boas praias, os bares, a
vida cultural e social, as melhores
oportunidades.

Descrição: Em Olhos d'água Conceição
Evaristo ajusta o foco de seu interesse na
população afro-brasileira abordando, sem
meias palavras, a pobreza e a violência
urbana que a acometem.
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Insubmissas Lágrimas De Mulheres

Quem Tem Medo do Feminismo Negro?

Autor: Evaristo Conceição

Autora: Djamila Ribeiro

Descrição: O elo fundido com técnica
literária irrepreensível e grande força de
sentimentos apresentado em ―Insubmissas
lágrimas de mulheres‖, se revela um retrato
de solidariedade e afeição feminina, por
tocar no que é essencial, no que move, no
que aproxima e une mulheres e, em espacial,
mulheres
negras.
Os afetos, reflexões e deslocamentos que os
contos de Insubmissas lágrimas de mulheres
nos causam, são frutos que só a boa
literatura, a que salva, pode nos trazer,
reafirmando o lugar de destaque ocupado
por Conceição Evaristo na literatura
brasileira.

Descrição: Um livro essencial e urgente,
pois enquanto mulheres negras seguirem
sendo alvo de constantes ataques, a
humanidade toda corre perigo. Quem tem
medo do feminismo negro? reúne um longo
ensaio autobiográfico inédito e uma seleção
de artigos publicados por Djamila Ribeiro
no blog da revista CartaCapital, entre 2014 e
2017. No texto de abertura, a filósofa e
militante recupera memórias de seus anos de
infância e adolescência para discutir o que
chama de ―silenciamento‖, processo de
apagamento da personalidade por que
passou e que é um dos muitos resultados
perniciosos da discriminação.
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Sombras Da Água - As Areias Do
Imperador - Vol. 2
Autor: Mia Couto
Descrição: ―Sombras da água‖ retoma a
história de Mulheres de cinzas, romance
histórico encenado à época em que o sul de
Moçambique
era
governado
por
Ngungunyane, o último grande líder do
Estado de Gaza, em fins do século XIX.
Ferido, o sargento português Germano de
Melo é levado ao único hospital de Gaza,
sob os cuidados de Imani, sua amada e
responsável pelo tiro que lhe esfacelou as
mãos, do pai e do irmão da garota africana e
de uma amiga italiana.

O Bebedor De Horizontes
Autor: Mia Couto
Descrição: Mia Couto conclui sua
fascinante trilogia com o romance histórico
O bebedor de horizontes, que retrata a saga
final
do
imperador
moçambicano
Gugunhana, o derradeiro grande governante
de um império na África no século XIX.
Neste último volume da trilogia, os
prisioneiros do oficial Mouzinho de
Albuquerque embarcam no cais de
Zimakaze em um barco que parte em
direção ao posto de Languene. De lá, irão
seguir para o estuário do Limpopo e então
iniciar a viagem marítima que conduzirá os
africanos capturados para um distante e
eterno exílio, em uma das ilhas dos Açores.
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O Segundo Olhar - Antologia

A Marcha

Autor: Mario Quintana

Autores: Jhon Lewis, Andrew Aydin e Nate
Powell

Descrição: Os sentimentos são a matériaprima do poeta, nesta antologia inédita que
resgata a atualidade e a importância da obra
de Quintana. Bem-humorados ou irônicos,
mas sempre intensos, seus poemas vão do
amor desesperado aos dissabores da velhice

Descrição: O parlamentar John Lewis é um
ícone nos Estados Unidos e uma das
principais figuras do movimento pelos
direitos civis. Seu comprometimento com a
justiça e a não violência o levou de uma
pequena fazenda no Alabama para os
corredores do Congresso norte-americano;
de uma sala de aula segregada para a
Marcha em Washington; dos ataques da
polícia ao recebimento da Medalha
Presidencial da Liberdade pelas mãos do
primeiro presidente negro dos Estados
Unidos.
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Confissões de Uma Garota Excluída,
Mal-Amada e (Um Pouco) Dramática

Confissões de Um Garoto Tímido, Nerd e
(Ligeiramente) Apaixonado

Autora: Thalita Rebouças

Autora: Thalita Rebouças

Descrição: Tetê acaba de se mudar com a

Descrição: Davi está no segundo ano do

família toda para Copacabana, no Rio de
Janeiro, para a casa dos avós. O lindo e
espaçoso apartamento da Barra da Tijuca em
que morava teve que ser vendido, pois com a
crise o pai foi demitido, e o resultado é que a
vida dela virou de cabeça para baixo. Além de
perder a privacidade, tendo que dividir o
espaço com cinco parentes malucos que
brigam o tempo todo, ela perdeu todas as suas
referências. A única coisa que a deixa feliz é
cozinhar. E, claro, comer as delícias que
faz. O lado bom foi se livrar do antigo colégio,
no qual sofria bullying por causa de seu jeito
peculiar. Sem contar sua desilusão amorosa...
O problema é que ela está apavorada, porque
agora tudo será novo e estranho, com o ensino
médio, com a nova escola, e sem conhecer
ninguém. E morre de medo de ser excluída ou
de sofrer bullying novamente. Ela está bem
mal, para dizer a verdade. Ou talvez seja um
pouco de drama, porque já no primeiro dia as
coisas parecem ser um pouco diferentes... Pelo
jeito, tudo vai mudar, e para melhor.

ensino médio e finalmente tomou coragem
para iniciar o curso de astrologia que sempre
quis fazer mas nunca teve coragem de admitir,
por medo de sofrer preconceitos. Entre signos
e mapas astrais, conhece Milena, uma menina
incrível, que o deixa encantado com seu jeito
apaixonante. Tetê, melhor amiga de Davi, o
incentiva a investir no relacionamento, mas
vencer a timidez é um desafio para ele. Ajudar
Zeca, seu amigo que passa por problemas
amorosos, também é uma dificuldade, pois
Davi é inexperiente no assunto. No final do
primeiro semestre, entretanto, uma novidade
causa um rebuliço na turma: Samantha, colega
de classe do trio, apresenta Gonçalo, que mora
em Portugal e veio passar as férias de verão
europeu na casa dela, no Rio de Janeiro. A
chegada
do
estrangeiro
tem
efeitos
inesperados, e Davi e seus amigos passam a
lidar com questões que nunca imaginaram ter
que enfrentar.
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Minha Vida
Temporada

Fora

de

Série

-

1ª

Minha Vida
Temporada

Fora

de

Série

-

2ª

Autora: Paula Pimenta

Autora: Paula Pimenta

Descrição: Mudar de cidade sempre é
difícil, mas fazer isso na adolescência é algo
que deveria ser proibido. Como começar de
novo em um lugar onde todos já se
conhecem, onde os grupos já estão
formados, onde ninguém sabe quem você é?
A princípio, Priscila não gosta da ideia, mas
aos poucos percebe que pode usar isso a seu
favor, tendo a chance de ser alguém
diferente. Mas será que o papel escolhido é
aquele que ela realmente quer representar?
Aos poucos, Priscila percebe que o que
importa não é o lugar e sim as pessoas que
vivem nele.

Descrição: Na 2ª temporada de 'Minha vida
fora de série', Priscila agora está com 16
anos e começa a lidar com questões mais
sérias que alguns adolescentes enfrentam: a
proximidade do vestibular, amizades que
parecem sólidas e que de repente se perdem,
o aprendizado de que um namoro tem de ser
constantemente cuidado para não se
desgastar. Ela também descobre que atos
sem pensar, que parecem estar esquecidos
no passado, podem marcar irreversivelmente
o presente.
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Minha Vida
Temporada

Fora

de

Série

-

3ª

Minha Vida
Temporada

Fora

de

Série

-

4ª

Autora: Paula Pimenta

Autora: Paula Pimenta

Descrição: Três anos se passaram desde a 2ª
temporada de ―Minha vida fora de série‖.
Priscila, agora com 19 anos, percebe que
tem que deixar a adolescência para trás e
começar a lidar com as responsabilidades da
vida adulta: o namoro com Rodrigo, cada
vez mais sério; o início da faculdade, que ela
ainda tem dúvidas se escolheu a certa; as
novidades na família, que mais uma vez
transformam seu cotidiano. Mas, como nos
seriados que tanto ama, ela também vai
passar por muitas reviravoltas e confusões, e
descobrir que alguns acontecimentos de
episódios passados podem afetar os atuais.
Não perca mais esta temporada imperdível
da vida fora de série de Priscila.

Descrição: Após um traumático término de
namoro, Rodrigo e Priscila seguem seus
caminhos separadamente. Enquanto ela
parte rumo à Nova York para tentar uma
nova vida, Rodrigo quer esquecer tudo que
passou e viaja para o Canadá, onde encontra
os irmãos. Mas algumas lembranças são
difíceis de apagar, e deixá-las para trás é
muito mais complicado do que ele poderia
imaginar. Será que novos amores teriam o
poder de curar seu coração? Ou ele precisa
confrontar de vez o passado para finalmente
se libertar? Descubra nesta nova e
emocionante temporada de Minha vida fora
de série.
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Fala Sério, Mãe!

Fala Sério, Amor!

Autora: Thalita Rebouças

Autora: Thalita Rebouças

Descrição: Coletânea de crônicas bemhumoradas sobre a relação mãe e filha, o
livro acompanha o dia a dia de Maria de
Lourdes (ou Malu, como ela prefere), desde
a barriga da mãe, Ângela Cristina, até os
primeiros anos da vida adulta. A novidade
desta edição ampliada são as aventuras da
protagonista dos 21 aos 23 anos, um
acréscimo que promete ainda mais emoções
e risadas para os antigos fãs e para os
leitores que estão descobrindo o livro agora.

Descrição: Em 'Fala sério, amor!', Malu, ela
mesma, a Maria de Lourdes, moradora da
Tijuca, filha da Ângela Cristina, está de
volta para contar suas descobertas amorosas
desde a infância até o fim da adolescência. E
a menina está afiada. Os 'ficantes', os rolos
passageiros, o namorado grudento, o
ciumento, os doidos que aparecem pelo
caminho, os fofos, os pais dos namorados,
os seus pais e os namorados... ela sempre
tem uma boa história para contar. Sorte das
leitoras, que certamente vão se identificar
com as muitas alegrias e furadas em que a
Malu já se meteu e rir junto com ela.
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Fala Sério, Amiga!

Fala Sério, Pai!

Autora: Thalita Rebouças

Autora: Thalita Rebouças

Descrição: Preparada para dar boas risadas?
Chegou a vez de saber como a divertida
Malu lida com suas amigas. Com humor e
leveza, a jovem relembra histórias que
envolvem apelidos bizarros, namorados
chatinhos de amigas não chatinhas, brigas
idiotas, ciúme e sinceridade excessiva, entre
outros assuntos que fazem parte de qualquer
amizade. Por isso, não tenha dúvida, você
vai se identificar e também se divertir tanto
quanto nos demais livros protagonizados por
Malu.

Descrição: Para quem se divertiu com Fala
sério, mãe!, Fala sério, professor!, Fala
sério, amor! e Fala sério, amiga!, best-sellers
de Thalita Rebouças, cuja bem-sucedida
obra ultrapassa a marca de 350 mil
exemplares vendidos no Brasil e já chegou
em Portugal, chegou a vez de conhecer e dar
boas risadas com o jornalista esportivo e
peladeiro convicto Armando, pai da amiga
de todas as horas – e micos! – Maria de
Lourdes, ou melhor, Malu, no lançamento
Fala sério, pai!.
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Fala Sério, Filha!

Fala Sério, Professor!

Autora: Thalita Rebouças

Autora: Thalita Rebouças

Descrição: Enfim, a vingança dos pais, o
esperado momento em que Angela Cristina
e Armando vão dar o troco e despejar em
sua primogênita, Maria de Lourdes, sem dó
nem piedade, todos os ―fala sério‖ que ela
merece.
Menina
abusada!
Fala sério, filha! segue a mesma linha de
Fala sério, mãe! e Fala sério, pai! e
acompanha, em crônicas, a vida de Maria de
Lourdes e sua relação com seus progenitores
ao longo de 21 anos. Dessa vez, porém, o
bastão da narrativa está com eles, embora
ela também conte algumas histórias em que
se viu obrigada a ouvir dos pais o seu
famoso bordão.

Descrição: Em 'Fala Sério, Professor!'
vamos descobrir a relação de Malu com os
seus professores mais marcantes. Os do
colégio, o da academia, o do curso de inglês,
a da Shiatsu, os de teatro, os particulares, os
gatos, os durões, os amigos, o meio doido, o
que não ria, o que não perdoava cola... no
baú da memória, Malu encontrou muitas
histórias boas. Aqui está sua trajetória como
aluna, narrada em crônicas pra lá de bemhumoradas que acompanham sua vida dos 3
aos 22 anos.

BIBLIOTECA PROFESSOR PEDRO VALÉRIO – AQUISIÇÕES 2019
LITERATURA

Ela Disse, Ele Disse
Autora: Thalita Rebouças
Descrição: Temas como amizade, bullying,
respeito às regras e a relação entre pais e
filhos também estão presentes no livro,
abordados com a naturalidade e a
descontração características da autora. E
como num quebra-cabeça em que cada peça
se encaixa perfeitamente à outra, a narrativa
se desenrola revelando, com ritmo e bom
humor, os sonhos e angústias de meninos e
meninas diante de cada situação, com direito
a passagens hilárias causadas pela difícil
comunicação entre os sexos. Ela disse, ele
disse mostra por que Thalita Rebouças é a
escritora mais amada pelos adolescentes. E
nisso meninas e meninos concordam!

Ela Disse, Ele Disse - O Namoro
Autora: Thalita Rebouças
Descrição: Leo e Rosa estão de volta e vão
mostrar que namorar é bom, mas nada fácil!
Que nem sempre amar rima com concordar.
E no livro, em cada história, Leo e Rosa dão
a sua própria versão. E adivinha quem
acompanha os rolos no dia a dia dos dois
adolescentes? A Turma da Mônica Jovem!
Monica e Cebolinha, tal qual Leo e Rosa,
comentam as cenas, comuns a todo casal de
namorados. Leo fala sobre as mudanças de
humor de Rosa, enquanto Rosa fala sobre a
falta de sensibilidade de Leo.

PERGAMUN IFMG
Acesse: http://pergamum.ifmg.edu.br/pergamum/biblioteca_s/php/login_usu.ph
p?flag=index.php
pelo celular: http://pergamum.ifmg.edu.br/pergamum/mobile/index.php
ou faça login no catálogo de consulta ao acervo da Biblioteca:
http://pergamum.ifmg.edu.br/pergamum/biblioteca/index.php
ou ainda utilize a integração do Pergamun com o Meu IFMG (Conecta) acessando
no menu: Biblioteca>>Minha Biblioteca
Para fazer o login é necessário o CPF e a senha numérica (seis dígitos) previamente
cadastrada na Biblioteca.
PROCURE A BIBLIOTECA PARA ATUALIZAR SEUS DADOS E CADASTRE A
SENHA NUMÉRICA (SEIS DÍGITOS) E A SENHA BIOMÉTRICA .

FIQUE SEMPRE ATENTO Á SUA PÁGINA NO PERGAMUN E ÀS
NOTIFICAÇÕES ENVIADAS AO EMAIL CADASTRADO.

EMPRÉSTIMOS

ORIENTAÇÕES SOBRE
LOCALIZAÇÃO
A Biblioteca tem seu acervo divido e disposto nas estantes de acordo com um
sistema de classificação de assuntos. Os livros estão em uma sequência numérica
decimal crescente, correspondente ao assunto, da esquerda para a direita e de
cima para baixo.

As estantes estão identificadas por assunto e a frente todas possuem uma lista
geral dos assuntos nela presente.
Para encontrar os exemplares buscados na estante observe o seguinte esquema:

*Livros identificados com Ex. 1 são exemplares de consulta.

PRESERVE O ACERVO DA
BIBLIOTECA
- Não leve bebidas e alimentos para junto do livro
- Não exponha diretamente o livro a luz solar
- Retire o livro da estante pela lombada ou pela parte inferior
- Não debruce ou force os cotovelos ou outros objetos sobre o livro
- Evite abrir as páginas até o limite da costura
- Não dobre, rabisque ou faça anotações nas páginas do livro
- Não coloque clipes, fitas adesivas, adesivos, folhas ou flores entre as
páginas do livro

