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SER, VIVER, CUIDAR
O livro da médica ADRIANA SANTINI, nossa estreia
editorial, é esperado com muita expectativa e carinho
pelos leitores - e por nós, da Dialogar.
Em "Somos todos paliativos: a história inspiradora de
uma oncologista com câncer", Adriana narra de forma
intensa e espirituosa a história de uma vida, com seus

Leia a
entrevista
com a autora
no nosso
site

altos e baixos, suas grandes alegrias e profundas
tristezas, compartilhando conosco sentimentos e
experiências tocantes. Um convite irrecusável a não
perdermos a esperança e a alegria de viver.

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

www.dialogar.net.br

LIVROS INFANTIS
NO SITE DA DIALOGAR
À venda em nossa loja virtual
www.dialogar.net.br

DOIS LIVROS INFANTIS DA AUTORA LETÍCIA MÖLLER, COM ILUSTRAÇÕES DE
GABRIEL DEMARCHI. ESTÃO À VENDA NA NOSSA LOJA VIRTUAL.

EU E VOCÊ, AQUI E LÁ
Um menino brasileiro e um menino marroquino.
Um encontro de culturas. A descoberta do outro
e da diversidade. Um convite à empatia.

CORRE, PEDRO, CORRE!
Pedro está sempre a mil, acelerado. Pedro corre
super carregado. Sobrecarregado! É a escola, o
inglês, o violão, a natação... Não é fácil dar conta
de tantas atividades! E o tempo de brincar, onde
foi parar?
FICHA TÉCNICA:
Eu e você, aqui e lá
Autora: Letícia Möller
Ilustrador: Gabriel
Demarchi
20 páginas, 22,5x22,5 cm
ISBN 9788575991220

FICHA TÉCNICA:
Corre, Pedro, Corre!
Autora: Letícia Möller
Ilustrador: Gabriel
Demarchi
32 páginas, 16x23 cm
ISBN 9786575991312

LANÇAMENTOS PARA
OS PEQUENOS
Chegando em MARÇO!
Selo DIALOGAR KIDS

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

MARIETA
A MENINA DESANIMADA QUE NÃO
COMIA (QUASE) NADA

Conheça Marieta, uma menina um pouco desanimada e um tanto
emburrada que vivia no sofá e só gostava de comer... guloseimas!
Você conhece alguém assim? Graças à Bruxinha Didi - e a um pouco de
magia - Marieta descobrirá um mundo de cores e sabores!
Com ilustrações coloridas de PAULO MAGALHÃES, as crianças irão se
divertir com o mau humor e as caretas da Marieta, e ficar curiosas com as
delícias que a Didi carrega em sua cesta.
FICHA TÉCNICA:
Marieta: a menina desanimada que não comia
(quase) nada
Autora: Priscila Magalhães
Ilustrador: Paulo Magalhães
28 páginas, 17x25 cm
ISBN 9786599376108

Claudia e Duda,
a nossa Menina
feita de sonhos!

LANÇAMENTOS PARA
OS PEQUENOS
Chegando em MARÇO!
Selo DIALOGAR KIDS

Samanta,
a super
ilustradora

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.
FICHA TÉCNICA:
A Menina feita de sonhos
Autora: Claudia W. Klein
Ilustradora: Samanta Flôor
20 páginas, 20x20 cm
ISBN 9786599376115
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