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LIVRO ABORDA AMIZADE ENTRE
UM MORADOR DE RUA E UM CÃO

(https://shoutout.wix.com/so/4fNoyUE9V/c?w=-V01-
hTzAiE0Ub7t4CKBf76aXer1tBcymQpk5sFO5s4.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZGlhbG9nYXIubmV0LmJyIiwiciI6ImE0ODcwNTQ5LWUwNWYtNDY0Ny02YzBlLTJhNmU4YTJjMzI4ZSIsIm0iOiJscCJ9)

DOIS AMIGOS
 
 

UMA HISTÓRIA DA AUTORA LETÍCIA MÖLLER,
COM ILUSTRAÇÕES EM AQUARELA DE FLAVIO PESSOA

 

https://shoutout.wix.com/so/4fNoyUE9V/c?w=-V01-hTzAiE0Ub7t4CKBf76aXer1tBcymQpk5sFO5s4.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZGlhbG9nYXIubmV0LmJyIiwiciI6ImE0ODcwNTQ5LWUwNWYtNDY0Ny02YzBlLTJhNmU4YTJjMzI4ZSIsIm0iOiJscCJ9


Figueira vive nas ruas de uma grande cidade. De dia, trabalha como guardador de
carros. À noite, como tantos, busca abrigo sob as arcadas do antigo viaduto. Numa noite
gelada, Figueira encontra Pirata. Nasce entre o homem e o cão uma amizade especial.
Ambos viverão juntos os dias e as noites, compartilhando alegrias e dificuldades. Até que
um dia, a prefeitura ordena a remoção das pessoas do viaduto. No meio da confusão,
Pirata desaparece. Figueira não desistirá de encontrar o seu amigo.
 

 
 
AJUDE O LIVRO A NASCER!
ESTAMOS NO CATARSE, PLATAFORMA DE FINANCIAMENTO COLETIVO.
É MUITO FÁCIL PARTICIPAR. ACESSE O LINK ABAIXO E SAIBA TUDO SOBRE A HISTÓRIA, OS
APOIOS E RECOMPENSAS E AS INICIATIVAS DE RETORNO SOCIAL!
 
www.catarse.me/livrodoisamigos (https://shoutout.wix.com/so/4fNoyUE9V/c?w=XsjfKJ_1YnvxRT-
qtZcMYCv8yuHZRcIJfX2JU7ff4dc.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9jYXRhcnNlLm1lL2xpdnJvZG9pc2FtaWdvcyI
sInIiOiI0ZDExNzUxMS0xODc0LTQ5ODktYTk4YS0yM2Q3ZTA1ODYzODEiLCJtIjoibHAifQ)
 
20% do valor total arrecadado será doado a dois projetos sociais que atuam em benefício da
população de rua de Porto Alegre. Um deles é o Cozinheiros do Bem | Food Fighters, que faz um
trabalho extraordinário na cidade. Você pode ajudar a escolher o segundo projeto a ser contemplado!
 
 
SOBRE A AUTORA:
 
Letícia Möller (Porto Alegre, 1979) é escritora, editora e advogada. Em 2010 publicou seu primeiro
livro infantil, Eu e você, aqui e lá. De lá para cá foram vários títulos, dentre os quais Os peixes, o vovô
e o tempo e, pela Dialogar, o livro bilíngue português-alemão  Pedro e Lisa: Aventura no Brasil (em
parceria com a GiraBrasil Verlag). Nas ruas de Porto Alegre, cidade onde nasceu, existem muitos
Figueiras e Piratas, Raquéis e Doralices, e também crianças que nas calçadas e sob os viadutos
cultivam seus sonhos, como todas as crianças. Esta história se inspirou em pessoas reais que vivem
ao nosso redor, diante dos nossos olhos, ainda que muitas vezes não as queiramos enxergar. Uma
pequena homenagem à amizade e à dignidade que existe em cada um de nós.
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Confira todos os livros da Dialogar 
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