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Dia 7 de setembro a partir das 9h Salto novamente poderá celebrar este dia
tão importante para nossa nação. O desfile começa na Avenida Dom Pedro II
com a Rua Nove de Julho e segue até a Praça XV de Novembro.

O evento terá participações muito especiais;
- Escolas municipais e particulares;
- Guarda Municipal;
- Exército (Quartel de Itu); 
- Apresentações culturais dos grupos Faces Ocultas, Grupo de Teatro

Oficial de Salto, Banda Gomes Verdi e do Grêmio Recreativo Mocidade
Independente de Salto.

Ao todo, serão mais de mil participantes!

Agora também com o desfile de 7 de Setembro, o objetivo é incentivar, para a
nova geração, os atos cívicos e o respeito à pátria e seus símbolos.



Sala Palma de Ouro
Rua Prudente de Moraes, 580 – Centro - (11) 4602-8693  

E-mail: salapalmadeouro@salto.sp.gov.br

Dias 1, 2, 7 e 8 de setembro, às 17h00 – Mostra
Competitiva do Salto Fest Dance 2018 – 16º Encontro
Latino Americano de Danças. Ingressos R$ 60,00
(inteira); R$ 30,00 (meia); R$ 30,00 (antecipado até a
véspera).
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Dia 5 de setembro, quarta-feira, 20h30 – espetáculo teatral “Trair e Coçar é só
Começar” de Marcos Caruso. Ingressos R$ 80,00 (inteira); R$ 40,00 (meia); R$
50,00 (promocional antecipado até 1º de setembro); R$ 40,00 (bônus jornal –
promoção válida até 1º de setembro). Classificação etária 12 anos. A comédia
comemorou no último 26 de março 32 anos em cartaz ininterruptos em palcos
brasileiros. Já acumulou mais de sete milhões de espectadores em mais de nove
mil apresentações. Toda a trama se fundamenta em supostas infidelidades. Ao
ver a patroa Inês assediada pelo síndico do prédio onde mora, a atrapalhada
empregada Olímpia supõe que ela esteja traindo o marido Eduardo, apesar de
eles estarem preparando a festa de 16 anos de casados.
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Dia 9 de setembro, domingo, às

17h – Gala & Premiação do

Salto Fest Dance 2018 – 16º

Encontro Latino Americano de

Danças, apresentação da São

Paulo Companhia de Dança;

Fábio Alcântara e Erika Teruya;

e Faces Ocultas Cia de Dança.

Entrada Franca – retirada de

ingressos na bilheteria do

teatro duas horas antes do

início do espetáculo.

Dia 10 de setembro, segunda-feira,
às 20h – XXX Mostra Estudantil de
Teatro, estreia da comédia infanto-
juvenil “O FANTÁSTICO MISTÉRIO
DE FEIURINHA” – Colégio Anglo
Cidade de Salto, classificação etária
a partir de 8 anos, duração 60
minutos. Entrada Franca –
distribuição de ingressos uma hora
antes do espetáculo na bilheteria
do teatro. A princesa Feiurinha
sumiu misteriosamente! Como sua
história não é muito conhecida pelas
crianças, ela corre o risco de ser
esquecida para sempre. Mas, para
que isso não aconteça, todas as
princesas encantadas se juntam para
salvar a princesinha.



Dia 11 de setembro, terça-feira, às 20h
– XXX Mostra Estudantil de Teatro,
estreia do musical infantil
“DRACULINHA, A VIDA ACIDENTADA
DE UM VAMPIRINHO” – CEMUS III
Profº João Batista Cézar, classificação
etária de 6 a 11 anos, duração 60
minutos. Entrada Franca – distribuição
de ingressos uma hora antes do
espetáculo na bilheteria do teatro. A
peça retrata a vida de um vampirinho
chamado Draculinha e seus amigos,
Grizelda a bruxinha, Totó o lobisomem,
Cranícula uma caveirinha, e de alguns
alunos que estudam perto da casa mal-
assombrada. Um dia Draculinha leva um
tombo e perde um dente e seus amigos
o ajudam a encontrar, assim vivendo
uma grande aventura entre os
monstrinhos e os humanos.

Dia 12 de setembro, quarta-feira, às
20h – XXX Mostra Estudantil de
Teatro, estreia da comédia musical
infanto-juvenil “CHAPEUZINHO
VERMELHO EM TEMPOS MODERNOS
– E.E. Tancredo do Amaral,
classificação etária a partir de 11
anos, duração 60 minutos. Entrada
Franca – distribuição de ingressos
uma hora antes do espetáculo na
bilheteria do teatro. Era uma vez,
uma linda menina que vivia numa
floresta com sua mãe, o nome dela
era Chapeuzinho Vermelho, uma
menina doce e ingênua... Pare com
tudo isso. Você realmente acha que é
essa história que você verá? O conto
antigo reaparece reescrito na
modernidade, gerando muitas
confusões, nessa adaptação de Gil
Bertho Lopes. Para quem acha que os
contos de fada já estão muito batidos,
é porque ainda não assistiu a peça
“Chapeuzinho Vermelho em Tempos
Modernos”.
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Dia 13 de setembro, quinta-feira, às
20h – XXX Mostra Estudantil de
Teatro, estreia do musical infantil
“A BRUXA BRABUXA” – CEMUS IV
Profº Odilo Della Paschoa,
classificação etária de 4 a 7 anos,
duração 40 minutos. Entrada Franca
– distribuição de ingressos uma
hora antes do espetáculo na
bilheteria do teatro. Inspirada nas
histórias de João e Maria, o
espetáculo destaca três crianças que
desobedecem seus pais, saem para
colher amoras e se perdem na
floresta. Depois de muito
caminharem para tentar encontrar o
caminho de volta, encontram uma
casa muito atrativa, toda feita de
doces. Atraídas pela casa, as
crianças são capturadas pela Bruxa
Brabuxa e a partir daí uma série de
aventuras e ensinamentos
acontecem.

Dia 15 de setembro, sábado, às 20h –
comédia “ARY TOLEDO 5.3”. Ingressos R$
70,00 (inteira); R$ 35,00 (meia); R$ 35,00
(bônus). Classificação etária 16 anos.
Duração 90 minutos. Grande humorista do
século, Ary Toledo comemora 53 anos de
carreira nos palcos em 2018. Destinada ao
público adulto, a atração conta com textos
certos aliados a um humor personalíssimo.
A montagem vai além das peripécias
inspiradas na criançada, trazendo também
a sátira da política atual, que é sempre um
prato cheio para as piadas hilariantes de
Ary. Além das mais variadas piadas, o show
é composto por músicas, monólogos e
efeitos especiais. Sobre as piadas com as
sogras, o humorista diz que nunca teve
problema com elas, uma vez que toda
sogra hoje já teve sogra um dia e sabe
como é a situação.



Dia 17 de setembro, segunda-feira, às

19h – 5ª MOSTRA LIVRE DE CINEMA –

apresentação de filmes de longa e

curta-metragem da Mostra Competitiva

Internacional. Classificação 14 ou 16

anos. Entrada Franca – distribuição de

ingressos uma hora antes do

espetáculo na bilheteria do teatro. O

Festival acontece em mais de 20

cidades do Estado de São Paulo, com

programação diversa e objetivo de

promover acessibilidade, fruição de

conteúdo cultural audiovisual,

formação de público, promoção de

conhecimento e fomento de cinema

fora do eixo de grandes capitais

brasileiras.

Dia 16 de setembro, domingo, às 19h –

“MOS CREW apresenta Gala com

Convidados”. Ingressos R$ 50,00

(inteira); R$ 25,00 (meia); R$ 20,00

(promocional antecipado - todos pagam

R$ 20,00). Classificação livre. Nesta noite

será apresentada coreografias de diversas

modalidades como dança

contemporânea, street dance, break

dance, ballet clássico, jazz entre outras. O

evento tem o objetivo de proporcionar

uma noite de emocionantes

apresentações e também angariar fundos

para apoiar um dançarino saltense a

participar de um dos melhores eventos

do mundo de Break Dance que se

realizará em Taiwan; o dançarino e seu

grupo foram selecionados e terão sua

hospedagem e alimentação custeadas

pelo evento da Tailândia mas precisam de

recursos para custear a passagem aérea.

Esta noite irá apoiar o B.Boy Marcos

Antonio Andrade dos Santos (B. Boy Lulla

do grupo MOS CREW).



Dia 18 de setembro, terça-feira, às

20h – XXX Mostra Estudantil de

Teatro, estreia do espetáculo

infantil “A CAVERNA DOS

SUSPIROS” – E.E. Profª Iracema

Pinheiro Franco, classificação

etária de 6 a 11 anos, duração 50

minutos. Entrada Franca –

distribuição de ingressos uma hora

antes do espetáculo na bilheteria

do teatro. Três exploradores

adentram numa caverna em busca

de um tesouro que está enterrado

ali. E eles sequer desconfiam que

tem um perigoso bandido

perseguindo-os. O espetáculo é

uma adaptação do texto de Julio

Carrara.

Dia 19 de setembro, quarta-feira,

às 20h – XXX Mostra Estudantil de

Teatro, estreia da comédia infantil

“AS TRÊS PORQUINHAS” – CEMUS

XII Profª Antonieta de Campos

Buldrin Sontag, classificação

etária a partir de 4 anos, duração

50 minutos. Entrada Franca –

distribuição de ingressos uma

hora antes do espetáculo na

bilheteria do teatro. Hélia, Prática

e Ciça são três porquinhas com

características muito diferentes.

Hélia é muito vaidosa, Ciça adora

ouvir música e não fazer nada e

Prática adora estudar. Mas apesar

das diferenças elas precisarão se

unir e lembrar das palavras de sua

mãe Porpeta e ajudar o Lobo Mau

que não é tão mau assim.



Dia 20 de setembro, quinta-feira, às 20h

– XXX Mostra Estudantil de Teatro,

estreia do espetáculo infantil “TORRE

DE PAPEL” – E.E. Profª Benedita de

Rezende, classificação etária a partir de

5 anos, duração 60 minutos. Entrada

Franca – distribuição de ingressos uma

hora antes do espetáculo na bilheteria

do teatro. Os personagens das histórias

infantis, dos clássicos da literatura

infanto-juvenil estão desaparecendo dos

livros e sendo substituídos por

personagens assustadores. Ana, uma

jovem contadora de histórias, fascinada

pelos clássicos é a única que poderá

ajudar Wendy, Emília, Chapeuzinho

Vermelho, Jeannie, Alice e todos os

personagens das histórias infantis a

combaterem Elvira, a bruxa das histórias

malucas e voltarem para seus livros, na

Torre de Papel. A trama resgata a

importância da leitura e valores de

alteridade e amizade.

Dia 22 de setembro, sábado, às19h –

Stand Up Comedy “Dihh Lopes é

Comediante, Casado e Pai”. Ingressos

R$ 50,00 (inteira); R$ 25,00 (meia); R$

25,00 (bônus). Classificação etária 16

anos. Este é o terceiro show solo do

comediante Dihh Lopes. Com 29 anos

de idade e dois especiais de comédia

lançados, “Sem Maldade” e

“Antisocial”, Dihh hoje é um dos

grandes nomes do stand up comedy

nacional. Neste novo show, o

comediante vai abordar o que

aconteceu em sua vida depois de se

tornar pai de uma menina. Além da

vida de casado pós-paternidade e o

momento profissional vivido por conta

do sucesso do show "4 Amigos".



Dia 23 de setembro, domingo, das 10h30 às 12h30
Oficina Gratuita “Dr. Plástico Batucando nos Polímeros”, ministrada pela Cia
Tugudum em parceria com a Secretaria da Cultura de Salto e direcionada a
crianças, adolescentes, educadores, artistas e pessoas envolvidas na cadeia
da reciclagem e transformação de sucatas, a partir de 12 anos. Esta oficina
possui como objetivo principal propiciar aos participantes uma
aprendizagem rápida sobre a utilização de sucatas na construção e execução
de instrumentos musicais. São 30 vagas disponíveis e os interessados
podem fazer a inscrição de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h
às 17h, na Administração da Sala Palma de Ouro (Rua Prudente de Moraes,
580 – Centro), pessoalmente ou pelo telefone 4602-8693.

OFICINAS GRATUITAS 

SALA PALMA DE OURO



Dia 23 de setembro, domingo, às 16h –
espetáculo teatral “Dr. Plástico”, com a
Cia Tugudum. Classificação livre.
Entrada Franca – distribuição de
ingressos uma hora antes do
espetáculo na bilheteria do teatro. De
forma lúdica e musical o espetáculo
“Dr. Plástico” diverte, ensina, informa e
emociona sobre o material mais usado
nos dois últimos séculos de nossa
história: o Polímero, popularmente
conhecido como plástico. Usando muita
criatividade na utilização das matérias
plásticas, os artistas Dalga Larrondo e
Coré Valente propõem um olhar
artístico sobre o desenvolvimento de
uma sociedade sustentável. Os
conceitos referentes à mistura e
transformações são abordados no
desenrolar do espetáculo, o qual utiliza
como linguagem a música cênica.

Dia 24 de setembro, segunda-feira, às
20h – XXX Mostra Estudantil de
Teatro, estreia do espetáculo infanto-
juvenil “CHUVA DE SORRISOS” –
CEMUS VIII Profª Maria Florinda
Zanni, classificação etária a partir de 8
anos, duração 50 minutos. Entrada
Franca – distribuição de ingressos
uma hora antes do espetáculo na
bilheteria do teatro. A cidade das
flores é um local triste, onde o povo
não tem a preocupação de cuidar do
meio ambiente e sua limpeza. Porém
as coisas mudam com a candidatura
do jovem Chico Mocidade. O
antigo/atual prefeito Antônio
Enferrujado, não contente, tenta
colocar o povo contra seu adversário.
Em meio a muitos acontecimentos,
encontramos um encantamento da
população assim como Margarida e Zé
Caracol que ajudam Chico nessa
empreitada.



Dia 25 de setembro, terça-feira, às 20h –

XXX Mostra Estudantil de Teatro, estreia

do espetáculo infanto-juvenil “GUARACI E

JACI: ECLIPSE” – E.E. Irmã Maria Nazarena

Correa, classificação etária a partir de 11

anos, duração 50 minutos. Entrada Franca

– distribuição de ingressos uma hora

antes do espetáculo na bilheteria do

teatro. Um ancião e um jovem se

encontram na noite do fenômeno. O

ancião conta ao jovem a história do Sol e

da Lua, real motivo do eclipse. Paixão,

honra e decepção norteiam a história de

amor dos astros que se amam

platonicamente: certo dia os dois são

visitados pelo desejo e passeiam por

algumas horas na terra, como seres

humanos comuns. Ambos se divertem e

sofrem, como pessoas normais, mas não

podem deixar suas funções tão

importantes. Por isso a Morte vem para

lembrá-los. Ambientada numa aldeia

indígena, esta lenda conhecida é

recontada com carinho, humor e saudade,

resgatando e valorizando um dos cernes

da cultura brasileira.

Dia 26 de setembro, quarta-feira, às 20h –

XXX Mostra Estudantil de Teatro, estreia

da comédia infantil “CHAVES” – Escola de

Educação Especial “Menino Jesus” - APAE,

classificação etária a partir de 4 anos,

duração 40 minutos. Entrada Franca –

distribuição de ingressos uma hora antes

do espetáculo na bilheteria do teatro.

Chaves é um menino órfão de oito anos,

passa parte do seu tempo dentro de um

barril. Chaves e seus amigos Quico e

Chiquinha vivem criando confusões com

alguns moradores, como o Seu Madruga, a

Dona Florinda, a Dona Clotilde e até com o

dono da Vila, o Senhor Barriga. Eles moram

numa Vila em que a mãe de Quico, Dona

Florinda, recebe visitas românticas do

Professor Girafales e ainda vive brigando

com o pai da Chiquinha, Seu Madrugada. O

pai da Chiquinha também está sempre

fugindo do Senhor Barriga, que

constantemente lhe cobra o aluguel

atrasado, e da Dona Clotilde, mais

conhecida como Bruxa do 71, que gosta do

Seu Madruga.



Dia 27 de setembro, quinta-feira, às 20h

– XXX Mostra Estudantil de Teatro,

estreia do musical infanto-juvenil “O

REI LEÃO” – E.E. Mirinha Tonello,

classificação etária a partir de 11 anos,

duração 60 minutos. Entrada Franca –

distribuição de ingressos uma hora

antes do espetáculo na bilheteria do

teatro. Neste clássico do cinema e do

teatro, Simba, filho de Musafa e

herdeiro das terras do Reino, perde seu

pai tragicamente quando filhote e foi

obrigado a fugir para longe onde anos

depois ao lado de novos amigos volta

para reconquistar seu trono e derrotar

seu tio Scar, que secretamente foi o

assassino de seu pai. Esse musical traz

algumas reflexões sobre como o poder

corrompe uma pessoa e pode levá-la a

cometer atos horríveis.

Dia 29 de setembro, sábado, às 20h – “Uma

Saudação à Whitney Houston” com Vanessa

Jackson. Ingressos R$ 80,00 (inteira); R$

40,00 (meia); R$ 40,00 (bônus).

Classificação etária livre, duração 120

minutos. A atração homenageia a eterna

“The Voice” através da voz da cantora

Vanessa Jackson, que interpreta os maiores

clássicos de Whitney. Com críticas positivas

da mídia e também dos fãs, o show conta

com um roteiro musical impecável e que

retrata de maneira emocionante a trajetória

deste grande ícone musical. Faz ainda os fãs

voltarem no tempo, revivendo sucessos da

cantora desde os anos 80. Durante a

apresentação, há ainda uma sessão

dedicada somente aos filmes em que

Whitney atuou.



Dia 30 de setembro, domingo, às 18h – FISK SALTO

apresenta “O País do Tio Sam: Estados Unidos”.

Ingressos R$ 40,00 (inteira); R$ 20,00 (meia); R$ 20,00

(promocional todos pagam meia entrada).

Classificação livre. Pelo 12º ano consecutivo a FISK

SALTO apresenta seu festival anual, onde os alunos

realizam diversas apresentações na língua estudada:

Inglês, destacando o tema “The American States”, os

Estados Americanos.

Horário de Funcionamento da Bilheteria da Sala Palma de Ouro
De terça a sexta-feira, das 15h às 20h30. Sábados, Domingos e Feriados: duas horas antes do 

início do evento (somente em dias que houver espetáculo).

Sala Palma de Ouro
Rua Prudente de Moraes, 580 – Centro - (11) 4602-8693  

E-mail: salapalmadeouro@salto.sp.gov.br



Biblioteca Teatral “Lico Valle”
Centro de Educação e Cultura Anselmo Duarte

Horário de funcionamento: De segunda a sexta-feira
das 8h às 17h

Livros do acervo da Biblioteca Teatral “Lico Valle”

Livros disponíveis para empréstimos

541 títulos - 97 revistas de teatro - 285 textos teatrais

“Teatro de Machado de Assis”, Martin Claret (coordenação), São
Paulo, 2008. O principal objetivo da coleção “A obra prima de cada
autor” é reunir os trabalhos mais importantes de vários autores para o
leitor que procura qualidade. O critério estabelecido foi a tradição e a
crítica que selecionou os títulos. Os títulos oferecem um conteúdo de
diversos assuntos: textos sobre religião, poesia, política e psicologia.
Neste livro o foco e a experiência de Machado de Assis com o teatro.
Como dramaturgo escolheu o drama realista. Esta antologia é
composta das seguintes peças: “Desencantos”, “O caminho da porta”,
“O protocolo”, “Os deuses de casaca”, “Tu só tu puro amor”.

“Pedro Mico”, Antonio Calado, Rio de Janeiro, 2015. Antonio Callado
iniciou na literatura em 1951, mas em 1950 sua produção em peças
teatrais eram todas encenadas com grande sucesso de crítica. A mais
bem sucedida foi “Pedro Mico” dirigida por Paulo Francis, com o
arquiteto Oscar Niemeyer para a cenografia e Milton Moraes para o
papel título. “Pedro Mico” é uma peça que relata a desigualdade
social, conta a história de um malandro carioca procurado pela polícia,
a obra permanece atual até hoje.



Museu da Cidade de Salto – Ettore Liberalesso
Sala Giuseppe Verdi - R. José Galvão, 104 – Centro

(11) 4029-3473 

Dia 12 de setembro, quarta-feira, 09h30 – Nina na Terra dos Ipês
Nessa divertida peça teatral, Nina, Rica, Ivo e o Ipê Guardião vão ensinar os pequenos
espectadores a cuidar da Natureza, dando também um destaque especial para água.
Nina é uma menina alegre e criativa. Certo dia, Nina recebe um envelope com três
sementes e um bilhete de como usá-las: “1) Deixe em baixo do seu travesseiro antes de
dormir. 2) Boa viagem!” Ela entrega uma semente para o Rica, seu melhor amigo, com as
instruções, coloca uma em baixo do seu travesseiro e outra em baixo do travesseirinho
do Ivo, seu bicho de pelúcia favorito, um tucano. Espera, espera, e por fim, adormece.
Duração: 45 minutos
Indicação de Faixa Etária: Crianças de 5 a 10 anos.

Horário de Funcionamento
O Museu Cidade de Salto “Ettore Liberalesso” funciona de terça a 

domingo, das 9h às 17h. Para agendar visitas educativas, é necessário 
entrar em contato pelo telefone  (11) 4029-3473. 



Museu da Cidade de Salto – Ettore Liberalesso
Sala Giuseppe Verdi - R. José Galvão, 104 – Centro

(11) 4029-3473 

Dia 15 de setembro, sábado,
19h30 - Balé Jovem Faces Ocultas
apresenta “Divertissement”
Divertissement é uma mostra de
trabalhos premiados, pedagógicos
e alguns inéditos desenvolvidos
pelos professores para o corpo de
baile do Balé Jovem Faces Ocultas.
A noite será dividida em 2 atos, no
1º ato fragmentos de Ballet de
repertorio e neoclássicos e no 2º
ato os trabalhos livres e
contemporâneos.
Para mais informações, favor
contatar: (11) 4602-5236"

Dia 28 e 29 de Setembro, (Sexta e
Sábado), 20h00 - Fetiche Models
apresenta

FMFS – Verão 2018/19, na Sala
Giuseppe Verdi
O evento Fetiche Models Fashion
Show apresenta, em duas noites
de desfiles, 25 coleções de
estilistas e marcas conceituadas,
que trarão à passarela as
tendências de moda para o verão
2018/19. Com entrada gratuita, o
FMFS celebra os 30 anos da
agência de modelos saltense
Fetiche Models e seu sucesso na
cidade, no Brasil e no exterior .





Biblioteca Pública Municipal de Salto 
Rua Nove de Julho, s/n, Paço dos Taperás

Fone: 4028-2575   e-mail: biblioteca@salto.sp.gov.br

EVENTOS

Dia 01 de Setembro, sábado , às 9h30 - Comemoração Dia do Surdo – ASLe e ASPAS

Dia 14  de Setembro, sexta-feira,  às 19h00 – Livros da FUVEST – Claro Enigma – Carlos 
Drummond de Andrade

Dia 21 de Setembro,  sexta-feira, das 14h00 às 17h00 – II Feira Inclusiva do Conselho 
Municipal da Pessoa com Deficiência

Dia 21 de Setembro, sexta- feira,  às 19h00 – Palestra – “ Deficiência na fase adulta “

Dia 28 de Setembro, sexta- feira , às 19h00 – Livros da FUVEST – Mayombe - Pepetela

Adulto
1.   Acordos espirituais
2.   Fallen
3.   O pequeno príncipe
4.   Tormenta
5.   Tentada

Infantil
1. Harry Potter e a pedra 
filosofal
2. Diário de um banana
3. Harry Potter e o enigma do 
príncipe
4. Caindo na estrada
5. Verdade nua e crua

Livros mais emprestados na Biblioteca

Horário de Funcionamento
A Biblioteca Pública Municipal de Salto “Paço dos Taperás” funciona de segunda a 

sexta-feira, das 8h às 20h e aos sábados, das 8h às 12h. 



Biblioteca Pública Municipal de Salto 
Rua Nove de Julho, s/n, Paço dos Taperás

Fone: 4028-2575   e-mail: biblioteca@salto.sp.gov.br

Livros novos do acervo da Biblioteca

A caminho do altar – Julia Quinn
“Este romance é radiante e festivo como uma taça de champanhe. Brindemos a ele,
porque vale a pena.” – Publishers Weekly “Inteligente e divertido.” – Time
Magazine Ao contrário da maioria de seus amigos, Gregory Bridgerton sempre
acreditou no amor. E é exatamente isso que acontece. Mas tudo começa a mudar
quando quem se apaixona por ele é Lucy, que já foi prometida pelo tio a um homem
que mal conhece. Mas ali, na biblioteca escura, sem nada no ar além do suave
sussurro de suas vozes... Ele se perguntou como seria beijá-la.

Apertem os cintos – Jeff Kinney
O feriado de fim de ano é sempre um estresse. E para fugir dessa loucura, a família
Heffley decide passar o Natal em um resort paradisíaco. Mas o que era para ser um
feriadão relaxado acaba se transformando num terrível pesadelo.

Intenso – Silvia Day
Anos atrás, Amélia sofreu um duro golpe do destino que passou a descrever como a
pior tragédia de sua vida. Passam-se vários anos, mas a ferida nunca foi curada.
Agora ela está prestes a aceitar um casamento perfeito, mesmo sem amor, mas que
parece ser sua melhor opção. Porém, essa química sexual tem um segredo, e tudo
pode ficar ainda melhor e mais delicioso a cada momento.

Cavaleiro das Américas – Filipe Masetti Leite
“Eu nunca teria feito essa viagem se não fosse pelo meu pai.”
É assim que Filipe Leite, um brasileiro de 31 anos, começa a contar a história da
maior aventura de sua vida: a viagem a cavalo que o levaria de uma ponta a outra
do continente americano. Em 8 de julho de 2012, ele deixou a cidade de Calgary, no
Canadá, com dois cavalos e alguns suprimentos, taxado de corajoso por uns e de
louco por muitos outros. Dois anos, dez países e 16 mil quilômetros depois, Filipe
chegou a Barretos aclamado por uma plateia de 40 mil pessoas e com uma nova
alcunha: herói. Filipe apresenta aos leitores um relato inspirador de perseverança,
superação e autoconfiança.


