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MARIETA
a menina desanimada
que não comia
quase nada

PRISCILA MAGALHÃES,
nutricionista com 13 anos de
experiência no atendimento de
crianças e adolescentes, é a
autora desta história deliciosa
Ilustrações de
PAULO MAGALHÃES

SAIBA MAIS NA PRÓXIMA PÁGINA

Leia também:
Mais lançamentos de literatura infantil:
"A Menina feita de sonhos" e "Pedro e/und Lisa"
"Somos todos paliativos" tem nova tiragem

www.dialogar.net.br

MARIETA, A MENINA DESANIMADA QUE NÃO COMIA QUASE NADA
Marieta é uma menina desanimada e um tanto emburrada que vive no sofá de
casa e não gosta de experimentar novos alimentos. Vocês conhecem alguém
assim?
Até que a bruxinha Didi bate à sua porta com um cesto cheio de novas cores,
sabores... e uma pitada de boa magia.
Conheça esta história divertida sobre alimentação saudável.
Escrita por Priscila Magalhães e ilustrada por Paulo Magalhães.

EM BREVE À VENDA
EM NOSSA LOJA VIRTUAL:

www.dialogar.net.br

FICHA TÉCNICA:
Marieta: a menina desanimada
que não comia quase nada
Autora: Priscila Magalhães
Ilustrador: Paulo Magalhães
28 páginas, 17x25 cm
ISBN 9786599376108

MAIS LANÇAMENTOS
PARA OS PEQUENOS
Chegando em ABRIL!
Selo DIALOGAR KIDS

A MENINA FEITA DE SONHOS
O mundo infantil é rico em fantasia, criatividade e sonhos que se misturam ao faz
de conta das brincadeiras. A menina desta história tem um olhar sensível para as
coisas que a rodeiam e a mente cheia de sonhos. É patinadora, cientista, bailarina,
enxadrista... e pianista. Este, o sonho forte que não a abandona. Todos nós,
crianças e adultos, cultivamos nossos sonhos - e é assim que deve ser! Conta para
nós, quais são os seus sonhos?
Livro de estreia da autora Claudia W. Klein, com ilustrações de Samanta Flôor.

PEDRO E LISA: AVENTURA NO BRASIL
PEDRO UND LISA: ABENTEUER IN BRASILIEN
Em breve... um projeto literário para criar pontes
entre línguas e culturas. Um livro bilíngue
português-alemão, edição conjunta da Dialogar
Editora com a editora alemã Girabrasil.
Escrito por Letícia Möller, ilustrado por Carla Pilla
e traduzido para o alemão por Britta MoenchPingel.

ADRIANA SANTINI,
nossa querida autora, faleceu no
dia 14/03/2021. Sentimos muito a
sua perda. Após 5 anos de
enfrentamento de um câncer e
de luta pela vida, Adriana
descansou.
Afetiva, generosa e corajosa,
Adriana deixa-nos muitos
ensinamentos. O livro "Somos
todos paliativos" é a
concretização de um projeto
muito importante de
compartilhamento de suas
reflexões sobre a vida, o
desenvolvimento pessoal, o
enfrentamento da doença, a
importância da valorização da
vida em todos os seus momentos
e a necessidade de mais empatia
nas relações humanas e de modo
especial na relação médicopaciente.

O INTERESSE SUSCITADO PELO LIVRO FOI GRANDE
E A PRIMEIRA TIRAGEM ESGOTOU RAPIDAMENTE.
EM 06 DE MARÇO, INICIAMOS A PRÉ-VENDA DA
SEGUNDA TIRAGEM DO LIVRO IMPRESSO EM
NOSSO SITE. AS REMESSAS DOS EXEMPLARES
OCORRERÃO NO INÍCIO DE ABRIL.
"SOMOS TODOS PALIATIVOS" AGORA TAMBÉM
ESTÁ DISPONÍVEL EM FORMATO DIGITAL (KINDLE),
COM VENDA EXCLUSIVA NA AMAZON.

Eu me reinventei nesses cinco
anos tantas vezes, que já perdi
as contas. Mas a transformação
mais maravilhosa foi ter tido a
possibilidade de olhar pelos
dois lados: do lado de cá,
como paciente, e do lado
de lá, como médica.
(Adriana Santini)

Depoimentos sobre o livro
Três médicas comentam suas impressões

"Após ler o livro "Somos todos
paliativos" senti necessidade de
dar meu depoimento. Primeiro
um elogio a todos os envolvidos
que editaram um livro de muita
qualidade (papel, impressão,
etc.). E , agora, o mais importante,
o conteúdo! Recebi o livro e li de
um fôlego só! Trata-se de um
livro que mostra toda a
sensibilidade e a coragem de
"(...) nem preciso dizer que não consegui desgrudar
das páginas desde o início. Chorei, me emocionei,
empatizei (palavra de extrema importância na
narrativa dela) e recebi um jato de sabedoria e
esperança. (...) Muito o que pensar com essa bela lição
de vida e maturidade emocional."
(Carolina Gallois, psiquiatra,
Instagram @audio_e_book e @carolina_gallois)

uma jovem mulher/médica.
Mostra sua trajetória e
enfrentamento ao momento de
sua finitude. Não é um livro de
lamentações mas de
constatações e de resoluções.
Terminei o livro com uma
vontade enorme de ser amiga da
Dra Adriana Santini. Que

"(...) É uma viagem pelo mundo, para dentro de si,
para dentro do mundo do outro.
@adrivsantini, que escritora você é! Que
ensinamentos para nós médicos, nós seres humanos.
@dialogar_editora, que capricho na arte.
Amigos. Só leiam. Presenteie alguém. Passe
adiante essa luz que vem dentro dessa capa linda!"
(Lilian Nakachima Yamada, oncopediatra)

exemplo! Que lição de vida!"
(Maria Fernanda Dable,
dermatologista)

FICHA TÉCNICA:
Somos todos paliativos:
a história inspiradora de uma oncologista
com câncer
Autora: Adriana Santini
Organizadora e preparadora
textual: Débora Rubin
186 páginas, 16x23 cm
ISBN 9786599363009
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SOMOS TODOS PALIATIVOS:
a história inspiradora de uma oncologista com câncer
Autora: Adriana Santini
Organizadora: Débora Rubin
186 páginas, 16 x 23 cm
ISBN 9788575991220
R$ 49,90 + frete

EM BREVE TAMBÉM:
EU E VOCÊ, AQUI E LÁ
Autora: Letícia Möller
Ilustrador: Gabriel Demarchi
20 páginas, 22,2 x 25,5 cm
ISBN 9788575991220
R$ 30,00 + frete

MARIETA, A MENINA DESANIMADA
QUE NÃO COMIA QUASE NADA
Autora: Priscila Magalhães
Ilustrador: Paulo Magalhães
28 páginas, 17 x 25 cm
ISBN 9786599376108
R$ 40,00 + frete

CORRE, PEDRO, CORRE!
Autora: Letícia Möller
Ilustrador: Gabriel Demarchi
32 páginas, 16 x 23 cm
ISBN 9786575991312
R$ 30,00 + frete
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