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Tratado da Altura das Estrelas 

Autor(a): Sinval Medina 

Descrição: Os caminhos misteriosos da 

ficção nem sempre deixam visíveis as 

marcas da História, mas certamente 

sugerem as Intuições um mergulho na 

cultura. Tratado da Altura das Estrelas, 

registro literário de uma grande e profunda 

viagem, pode pegar o leitor de várias 

formas: ou pela aventura das navegações 

que globalizam o mundo no início do 

século XVI; ou pelo deslumbramento da 

palavra poética; ou dolorosamente, pela 

catarse da identidade de um povo. 

 

Um Diálogo Improvável 

Autora: Margarete Hülsendeger 

Descrição: Diálogo Improvável não é 

apenas um livro de contos, mas um 

momento possível de consolidação entre 

duas áreas do conhecimento fazer 

humanas as exatas, através da narrativa 

literária, rompendo um antagonismo por 

vezes ainda existente. Sua escrita circula 

no passado e traz à tona as lutas dos que 

enfrentaram preconceitos, inveja, traições, 

incompletudes e solidão. A genialidade e 

a determinação à Ciência, suas 

descobertas e invenções garantiram-lhes o 

reconhecimento nas áreas da Matemática, 

da Física, da Química, da Astronomia, da 

Eletricidade 
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O País que Não Teve Infância 

Autor(a): Antônio Callado 

Descrição: São os últimos anos do 

governo militar, uma onda de desmandos 

e pessimismo paira sobre o país. Entre 

1978 e 1982, Antonio Callado escreveu 

crônicas semanais na coluna Sacada da 

revista IstoÉ. O país que não teve infância 

reúne 86 desses textos, em uma seleção da 

jornalista Ana Arruda Callado, todos 

inéditos em livro. Além do panorama 

político, retrato de um Brasil marcado pela 

ditadura, a coletânea aborda também 

temas como religião, cultura, viagens, 

movimentos sociais, amigos e causas 

indígenas, e revela a inquietação de 

Callado: um perspicaz jornalista literário, 

intelectual antenado com seu tempo e com 

as mudanças do mundo. E não se assuste, 

leitor: aqui você vai ler a história, o que 

realmente acontecia, mas não pense que se 

trata de um livro sombrio. É a escrita de 

um observador atento, que acreditava no 

Brasil. 

 

O Ciclista 

Autora: Walter Moreira 

Descrição: Com uma narrativa atraente, O 

Ciclista tem ingredientes capazes de 

conquistar e envolver o leitor que aprecia 

uma história bem contada, com 

personagens interessantes que se 

relacionam de forma intrigante e curiosa. 

O livro é um exercício de destreza e 

imaginação No aparente despojamento da 

linguagem vem sempre o golpe certeiro; 

Walther Moreira Santos é um escritor de 

imaginação ímpar e recursos inesperados. 
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Anatomia da Noite 

Autor(a): Márcio El-Jack 

Descrição: A noite tem uma dinâmica 

própria, uma anatomia, afirma o 

protagonista deste romance cujo outro 

personagem central é justamente ela, a 

noite, com suas promessas de prazer, sua 

gangorra de encontros e desencontros, o 

terreno conhecido no qual sempre 

saltamos com a expectativa de novidades. 

Henrique tem 35 anos e acaba de abrir a 

primeira cerveja, pontualmente às 22h. 

Mais novo romance do promissor Márcio 

El-Jaick. 

 

Cicatrizes e Tatuagens 

Autora: Felipe Alface 

Descrição: Fábio é um garoto incomum 

que leva uma vida comum. Não porque 

isso lhe foi imposto, ou porque é 

confortável. Mas porque é possível. Tem a 

sua casa, seus amigos, seus conceitos. Mas 

o amor o leva a procurar caminhos que 

podem, entre outras complicações, mudar 

sua visão de mundo. Paixão, amizade, 

sofrimento e uma aura quase adolescente 

mostram que a vida pode provocar marcas 

indeléveis. 
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Ouro Dentro da Cabeça 

Autor(a): Maria Valéria Resende 

Descrição: História de um lutador que 

correu sérios perigos e andou o Brasil 

inteiro tentando achar um tesouro nem de 

prata nem de ouro: de coisa mais preciosa. 

No fim de longa jornada, que valeu uma 

vida inteira, quando ele estava perdido, 

sem saber por onde ir, foi que encontrou o 

tesouro na frente de suas vistas, onde o 

olho desprevenido só vê miséria e tristeza. 

 

Memórias de Um Sargento de Milícias 

Autora: Manuel Antônio de Almeida 

Descrição: Memórias de um Sargento de 

Milícias é uma obra realmente notável. 

Trata-se de um enredo ainda romântico, 

mas com certo caráter picaresco de 

tendência realista, herança espanhola que 

traz à tona uma visão divertida de 

determinada época, numa clara crítica à 

sociedade e aos costumes então em voga. 

Diferente dos outros romances 

românticos, bem como da própria 

estilística do Romantismo, o protagonista 

na obra de Manuel Antônio de Almeida 

pode ser considerado como um anti-herói, 

já que Leonardo (ou Leonardinho) é um 

personagem sujeito às próprias 

necessidades, sem nobreza ou qualidades, 

é pobre, oportunista, malicioso, sem 

idealização (um grande traço romântico), 

vivendo de oportunidades e da sorte. 

 

 



Fonte: OMS

#StopTheSpread

Evite a propagação do COVID-19 em

7 PASSOS

Lave suas mãos com frequência

Ao tossir, cubra sua boca com o cotovelo ou um lenço

Evite tocar seus olhos, nariz e boca

Evite aglomerações e não faça contato
com ninguém que apresente febre ou tosse

Fique em casa se você não se
sentir bem

Se você tiver febre, tosse ou
dificuldade para respirar,
procure um médico
— mas ligue antes

Busque informações em
fontes confiáveis
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