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DATAS COMEMORATIVAS
Dia dos Vidreiros
Dia Internacional dos Museus
Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

Arnaldo Antunes apresenta a liberdade do olhar
infantil em novo poema ilustrado
Imagem desperta a criatividade dos pequenos por meio de jogos de palavras
Olhar é o mesmo que ver? Ver é o mesmo que reparar?
Nesse lançamento da Editora Tordesilhinhas, Arnaldo Antunes utiliza
seu poema Imagem como fio condutor para brincar com a palavra “ver” e
seus desdobramentos.
As ilustrações de Yara Kono, juntam-se à festa, num livro que celebra o
mundo visual e as imagens, sejam elas paisagens, cores, corpos, cenas de
um filme ou ilustrações de um livro.
O poema que explora a Imagem em sua máxima, utilizando-se de signos
linguísticos e focado na inversão da sintaxe virou música em 1993.
A obra é um ótimo modo de encantar os pequenos em uma brincadeira
de descobrir todos os significados que uma única palavra pode ter e seus
desdobramentos diversos.
FICHA TÉCNICA
Título: Imagem
Autor: Arnaldo Antunes
Ilustradora: Yara Kono
Formato: 19,7 x 22cm
Nº de Páginas: 36
Acabamento: grampo, 4 cores
ISBN: 978-85-8419-093-5
Preço: R$ 34,00
SOBRE O AUTOR
Arnaldo Antunes é um dos poetas e compositores mais populares da
música brasileira, sempre voltado para a experimentação gráfica e ampliação do público. Autor de famosas canções para adultos, também se
destacou entre o público infanto-juvenil com vários títulos e a atuação na
banda “Os Tribalistas”.
SOBRE A ILUSTRADORA
Yara Kono nasceu em São Paulo, onde estudou na Universidade Belas
Artes e se profissionalizou como designer gráfica, premiada por diversos
títulos infantis. Atualmente mora em Lisboa e é designer na editora Planeta
Tangerina.
SOBRE A EDITORA
Criado em 2011, o selo Tordesilhinhas tem como proposta divertir e
estimular as crianças a desenvolver a imaginação e a ver no livro um
companheiro de viagens e brincadeiras para toda a vida. Sem perder de
vista também o aspecto pedagógico, as publicações do selo trabalham
ainda valores e temas educacionais.

GENTE /TV
Celebridades que irão fazer 40 anos: Antes e depois

Pete Wentz (2004, 2018)

Chris Pratt (2002, 2018)

Nascimento: 5 de junho de 1979
Conhecido por ser o baixista da banda de rock Fall Out
Boy, desde 2001, Wentz lançou diversos álbuns, tais
como, “Save Rock and Roll” (2013), “American Beauty/
American Psycho” (2015) e “Mania” (2018). Ele também
atuou em filmes e seriados como “Winter Tales” (2007),
“Teen Titans Go!” (2017) e “School of Rock” (2016-18).

Nascimento: 21 de junho de 1979
Pratt começou atuando em seriados como “Everwood:
Uma Segunda Chance” (2002-06) e "O.C.: Um Estranho
no Paraíso" (2006-07), antes de alcançar a fama em “Parks
and Recreation” (2009-15). Os filmes mais notáveis em
que ele trabalhou foram "Noivas em Guerra" (2009), "O
Homem que Mudou o Jogo" (2011), "Cinco Anos de
Noivado" (2012), "A Hora Mais Escura" (2012), "Ela"
(2013), "Uma Aventura LEGO" (2014), "Guardiões da
Galáxia" (2014), “Jurassic World: O Mundo dos
Dinossauros” (2015) e "Vingadores: Guerra Infinita" (2018).

Floricultura
Nilce!!
Cestas de café da manhã, café da
tarde, vinhos, buquê de noiva,
etc!!

Jason Momoa (2000, 2018)
Nascimento: 1 de agosto de 1979
Momoa, que conquistou fama internacional graças à
série “Game of Thrones” (2011-12) e ao filme Aquaman”
(2018), começou a carreira com o seriado “Baywatch”
(1999-2001). Os outros trabalhos dele foram em “North
Shore” (2004-05), “Stargate: Atlantis” (2005-09), “Road to
Paloma” (2014), “Batman v Superman: A Origem da Justiça” (2016), "Liga da Justiça" (2017) e “Frontier” (2016-18).

Noomi Rapace (2007, 2019)
Nascimento: 28 de dezembro de 1979
A atriz indicada ao BAFTA alcançou fama internacional por interpretar Lisbeth Salander em “The Girl with
the Dragon Tattoo” (2009), "A Menina que Brincava com
o Fogo" (2009) e "A Rainha no Castelo de Ar" (2009). Os
outros papéis notáveis dela foram em “Daisy Diamond”
(2007), “Beyond” (2010), “Sherlock Holmes: O Jogo de
Sombras” (2011), “Prometheus” (2012), "Crimes Ocultos" (2015) e "Onde Está Segunda?" (2017).

Fone: (16) 3322-7700

Horário de atendimento: Segunda à
Sábado: dás 9:00 às 19:00hs
Domingos: 9:00 às 12:00hs
Aceitamos: Cartões Visa e Mastercard
ou Cheque pré para 30 dias!!

