Fundação CELEPAR -

Quinze novos livros chegam para ampliar o acervo das Bibliotecas da Funcel
Funcel Eventos
Postado em: 04/07/2018

Confira os títulos referentes à compra dos meses de Maio e Junho.

A cada bimestre novos títulos são adquiridos para as Biblioteca (geral e infantil) da Fundação
Celepar. Para os meses de Maio e Junho, foram quinze livros para o acervo, dentre eles, algumas
sugestões de nossos associados!
O atendimento da Biblioteca é realizado presencialmente, pelo ramal 6851 ou pelo e-mail
bibliotecafuncel@funcel.org.br. O envio dos livros pode ser feito por malote, atendendo assim
regionais e alocados em clientes. Associados também podem sugerir novos títulos. Para isso, basta
entrar em contato com a gente.
Confira abaixo a relação e a sinopse dos livros:
A DUQUESA (Ficção Americana) - Danielle Steill
Angélique Latham cresceu no esplendoroso Castelo Belgrave, na Inglaterra, e foi criada sob a tutela
e o carinho do pai, o duque de Westerfield. Aos 18 anos, ela é a menina dos olhos do duque, mas,
assim que ele morre, seus meios-irmãos mais velhos lhe viram as costas, abandonando-a
completamente. Porém, com sua inteligência aguçada, uma beleza arrebatadora e um baú de
dinheiro que seu pai lhe deu em segredo no leito de morte, ela fará de tudo para sobreviver.
Sem conseguir arrumar emprego por não ter uma carta de referência, mesmo depois de um tempo
trabalhando como babá, Angélique tenta a sorte em Paris. E é lá que o destino coloca em seu
caminho uma prostituta, vítima dos maus-tratos de Madame Albin. Ao ajudar a jovem, Angélique vê
uma oportunidade: abrir um bordel de luxo para atender aos homens mais abastados da cidade e
onde pudesse proteger essas mulheres. Logo, o elegante Le Boudoir, um lugar onde os homens
poderosos podem satisfazer seus desejos mais secretos com as companhias mais sofisticadas, se
torna a sensação de Paris. Mas, vivendo na iminência de um escândalo, Angélique conseguirá
algum dia recuperar seu lugar no mundo? Da Inglaterra do século XIX, passando por Paris e Nova
York, Danielle Steel retrata uma época de luta das mulheres em uma sociedade predominantemente
masculina ao contar a história inspiradora de uma cativante dama de espírito revolucionário.
A INCENDIÁRIA (Suspense Americano) - Stephen King
Uma criança com o poder mais extraordinário e incontrolável de todos os tempos. Um poder capaz
de destruir o mundo. Após anos esgotado no Brasil, A incendiária volta às livrarias como parte da
Biblioteca Stephen King, coleção de clássicos do mestre do terror em edição especial com capa
dura e conteúdo extra. No livro, Andy e Vicky eram apenas universitários precisando de uma grana
extra quando se voluntariaram para um experimento científico comandado por uma organização
governamental clandestina conhecida como "a Oficina". As consequências foram o surgimento de
estranhos poderes psíquicos &mdash; que tomaram efeitos ainda mais perigosos quando os dois se
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apaixonaram e tiveram uma filha. Desde pequena, Charlie demonstra ter herdado um poder
absoluto e incontrolável. Piro cinética, a garota é capaz de criar fogo com a mente. Agora o governo
está à caça da garotinha, tentando capturála e utilizar seu poder como arma militar. Impotentes e
cada vez mais acuados, pai e filha percorrem o país em uma fuga desesperada, e percebem que o
poder de Charlie pode ser sua única chance de escapar.
A MULHER NA JANELA (Ficção Americana) - A. J. Finn
Anna Fox mora sozinha na bela casa que um dia abrigou sua família feliz. Separada do marido e da
filha e sofrendo de uma fobia que a mantém reclusa, ela passa os dias bebendo (muito) vinho,
assistindo a filmes antigos, conversando com estranhos na internet e... espionando os vizinhos.
Quando os Russells - pai, mãe e o filho adolescente - se mudam para a casa do outro lado do
parque, Anna fica obcecada por aquela família perfeita. Até que certa noite, bisbilhotando através de
sua câmera, ela vê na casa deles algo que a deixa aterrorizada e faz seu mundo - e seus segredos
chocantes - começar a ruir. Mas será que o que testemunhou aconteceu mesmo? O que é
realidade? O que é imaginação? Existe realmente alguém em perigo? E quem está no controle?
Neste thriller diabolicamente viciante, ninguém - e nada - é o que parece. 'A mulher na janela' é um
suspense psicológico engenhoso e comovente que remete ao melhor de Hitchcock.
ANSIEDADE - como enfrentar o mal do século (Filosofia da mente) - Augusto Cury
Você sofre por antecipação? Acorda cansado? Não tolera trabalhar com pessoas lentas? Tem
dores de cabeça ou muscular? Esquece-se das coisas com facilidade? Se você respondeu "sim" a
alguma dessas questões, é bem provável que sofra da Síndrome do Pensamento Acelerado (SPA).
Considerada pelo psiquiatra Augusto Cury como o novo mal do século, suplantando a depressão,
ela acomete grande parte da população mundial. Neste livro, você entenderá como funciona a
mente humana para ser capaz de desacelerar seu pensamento, gerir sua emoção de maneira eficaz
e resgatar sua qualidade de vida.
BURACOS NEGROS (Astronomia) - Stephen Hawking
Em palestras emblemáticas, o lendário físico discorre sobre as complexidades que cercam um dos
mais fascinantes mistérios do universo. Em 2016 Stephen Hawking participou da série de palestras
BBC Reith Lectures, promovida pela rede de televisão britânica BBC e transmitida pela rádio BBC 4.
A cada ano uma figura proeminente em sua área é convidada a discorrer sobre temas relevantes.
Naqueles meses de janeiro e fevereiro, Hawking falou sobre um assunto que há décadas ocupa
lugar de destaque em suas pesquisas: os "Buracos Negros". Em duas exposições memoráveis, um
dos maiores gênios da atualidade argumenta que, se pudéssemos compreender como os "Buracos
Negros" funcionam e como eles desafiam a natureza do espaço e do tempo, seríamos capazes de
desvendar os segredos do universo. Insights de toda uma vida são apresentados com a lucidez e a
já conhecida verve cômica de Hawking, acrescidos de notas explicativas que situam o leitor nos
trechos mais cruciais. Enquanto a maioria dos especialistas se conforma com o fato de trabalhar
com temas praticamente ininteligíveis para o público geral, Stephen Hawking tomou para si o papel
de grande paladino da divulgação científica &mdash; e nesse pequeno livro, mais uma vez,
extrapola todas as expectativas.
CARROS ( Literatura Infantil)
As lindas histórias Disney têm encantado gerações de crianças. Esta série exclusiva de clássicos
inesquecíveis oferece aos fãs um verdadeiro tesouro para colecionar.
Relâmpago McQueen concorda em participar do Grand Prix Mundial e enfrenta agora uma
competição global. Enquanto isso, Mate se vê envolvido no mundo de agentes e missões
ultrassecretas cheio de ação!
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CINDERELA POP (Ficção Juvenil Brasileira) - Paula Pimenta
Uma das maiores vendedoras de livros da sua geração numa deliciosa releitura de Cinderela Cintia
é uma princesa dos dias atuais: antenada, com opiniões próprias, decidida e adora música. Essa
princesa pop morava com os pais em um castelo enorme de onde via toda a cidade. Todas as
noites, ela olhava pela janela, de onde ficava admirando a vista e sonhando com um príncipe que
ainda não conhecia. Porém, um dia, o castelo de Cintia desmoronou e com ele tudo à sua volta.
Com a separação dos pais, ela vai morar com a tia, se afasta do pai e, principalmente, deixa de
acreditar no amor. Ela só não contava com um detalhe... Havia mesmo um belo príncipe encantando
em sua história. E tudo o que ele mais queria era descongelar o coração da nossa gata (nada)
borralheira!
EU SOU MALALA (Paquistão) - Malala Yousafzai
Quando o Talibã tomou controle do vale do Swat, uma menina levantou a voz. Malala Yousafzai
recusou-se a permanecer em silêncio e lutou pelo seu direito à educação. Mas em 9 de outubro de
2012, uma terça-feira, ela quase pagou o preço com a vida. Malala foi atingida na cabeça por um tiro
à queima-roupa dentro do ônibus no qual voltava da escola. Poucos acreditaram que ela
sobreviveria. Mas a recuperação milagrosa de Malala a levou em uma viagem extraordinária de um
vale remoto no norte do Paquistão para as salas das Nações Unidas em Nova York. Aos dezesseis
anos, ela se tornou um símbolo global de protesto pacífico e a candidata mais jovem da história a
receber o Prêmio Nobel da Paz. Eu sou Malala é a história de uma família exilada pelo terrorismo
global, da luta pelo direito à educação feminina e dos obstáculos à valorização da mulher em uma
sociedade que valoriza filhos homens. O livro acompanha a infância da garota no Paquistão, os
primeiros anos de vida escolar, as asperezas da vida numa região marcada pela desigualdade
social, as belezas do deserto e as trevas da vida sob o Talibã. Escrito em parceria com a jornalista
britânica Christina Lamb, este livro é uma janela para a singularidade poderosa de uma menina
cheia de brio e talento, mas também para um universo religioso e cultural cheio de interdições e
particularidades, muitas vezes incompreendido pelo Ocidente.
MARIA MADALENA (Cristianismo) - Michael Haag
Quem realmente foi Maria Madalena? Prostituta arrependida, mulher rica, discípula e companheira
de Jesus, símbolo da fragilidade das mulheres, objeto de veneração... Personagem que extrapola os
textos religiosos e a própria Igreja, ela continua sendo uma figura fascinante e misteriosa. Seguindo
Maria Madalena através dos séculos, o historiador Michael Haag analisa a forma como ela tem sido
reinterpretada a cada época - desde os tempos bíblicos até os dias de hoje. Haag compara o Novo
Testamento e os evangelhos gnósticos - textos apócrifos dos séculos II a IV, onde Madalena é
exaltada como esposa e principal discípula de Cristo - a fim de investigar por que a Igreja católica
preferiu representá-la como uma mulher pecadora, enquanto Maria, mãe de Jesus, foi simbolizada
como a Virgem. Depois, mostra que no Renascimento Maria Madalena se tornou uma deusa da
beleza e do amor; e, ao final, apresenta a Madalena moderna: mulher forte e independente que se
transformou em ícone feminista.
O HOMEM DE GIZ - (Ficção Inglesa) - C. J. Tudor
Assassinato e sinais misteriosos em uma trama para fãs de Stranger Things e Stephen King Em
1986, Eddie e os amigos passam a maior parte dos dias andando de bicicleta pela pacata
vizinhança em busca de aventuras. Os desenhos a giz são seu código secreto: homenzinhos
rabiscados no asfalto; mensagens que só eles entendem. Mas um desenho misterioso leva o grupo
de crianças até um corpo desmembrado e espalhado em um bosque. Depois disso, nada mais é
como antes. Em 2016, Eddie se esforça para superar o passado, até que um dia ele e os amigos de
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infância recebem um mesmo aviso: o desenho de um homem de giz enforcado. Quando um dos
amigos aparece morto, Eddie tem certeza de que precisa descobrir o que de fato aconteceu trinta
anos atrás. Alternando habilidosamente entre presente e passado, O Homem de Giz traz o melhor
do suspense: personagens maravilhosamente construídos, mistérios de prender o fôlego e
reviravoltas que vão impressionar até os leitores mais escaldados.
O SEGREDO DE HELENA (Ficção Irlandesa) - Lucinda Riley
Quanta verdade o amor é capaz de suportar? Helena nunca esqueceu o verão que passou na
mágica Pandora, a casa de seu padrinho no Chipre, onde, cercada por oliveiras e pelo
verde-esmeralda do Mediterrâneo, ela se apaixonou pela primeira vez, aos 15 anos. Mais de duas
décadas depois, tendo herdado a antiga propriedade, ela retorna a Pandora para mais um verão,
dessa vez em companhia do marido e dos filhos. No entanto, Helena sabe que voltar àquele lugar
pode trazer à tona segredos que ela preferia esconder. Um desses segredos envolve Alex, seu filho
mais velho, fruto de uma relação anterior a seu casamento. Com uma inteligência acima da média,
ele vive a difícil transição para a vida adulta e está determinado a descobrir a identidade de seu
verdadeiro pai. Enquanto o verão avança e pessoas do passado de Helena reaparecem, Pandora
parece pronta a revelar os mistérios que ocultou por tantos anos e que, uma vez descobertos, farão
com que a vida de Helena, e de sua família, nunca mais seja a mesma.
PEÇA-ME O QUE QUISER EU TE DAREI (Ficção Espanhola) - Megan Maxwell
"Os anos se passaram. Judith Flores e Eric Zimmerman vivem em uma bela casa em Munique com
os três filhos. E continuam tão apaixonados quanto no dia em que se conheceram. O alemão e a
espanhola enfrentam juntos os desafios de criar um adolescente e de manter o desejo aceso no
casamento. Apesar disso, tudo parece ir bem, até o dia em que uma mulher do passado de Eric
reaparece e coloca à prova todas as certezas de Jud. Já os melhores amigos do casal, Mel e Björn,
estão mais felizes do que nunca. E o advogado sonha com o dia em que a ex-tenente do Exército
americano deixará de ser tão teimosa e aceitará se casar com ele. Unidos pela amizade e pelo
sexo, os dois casais enfrentarão juntos as armadilhas que o destino coloca em seus caminhos. Será
que o amor verdadeiro é mesmo capaz de vencer tudo?"
PRINCESA ADORMECIDA (Ficção Juvenil Brasileira) - Paula Pimenta
Era uma vez uma princesa... Você já deve ter ouvido essa introdução algumas vezes, nas histórias
que amava quando criança. Mas esta princesa sou eu. Quer dizer, é assim que eu fiquei conhecida.
Só que minha vida não é nada romântica como são os contos de fada. Muito pelo contrário.
Reinos distantes? Linhagem real? Sequestro? Uma bruxa vingativa? Para mim isso tudo só existia
nos livros. Meu cotidiano era normal. Tá, quase normal. Vivia com meus (superprotetores) tios, era
boa aluna, tinha grandes amigas. Até que de uma hora pra outra, tudo mudou.
Imagina acordar um dia e descobrir que o mundo que você achava que era real, nada mais é do
que um sonho. E se todas as pessoas que você conheceu na vida simplesmente fossem uma
invenção e, ao despertar, percebesse que não sabe onde mora, que nunca viu quem está do seu
lado, e, especialmente, que não tem a menor ideia de onde foi parar o amor da sua vida. Se alguma
vez passar por isso, saiba que você não é a única. Eu não conheço a sua história, mas a minha é
mais ou menos assim...
QUARTO DE DESESPERO - diário de uma favelada (Romance Brasileiro) - Carolina Maria de
Jesus
O duro cotidiano dos favelados ganha uma dimensão universal no dia rio de uma catadora de lixo,
semianalfabeta e negra. Com linguagem simples, ela conta o que viveu, sem artifícios nem
fantasias.
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TRANSFORMANDO O SOFRIMENTO EM ALEGRIA (Autoconsciência) - Sri Prem Baba
Sri Prem Baba não nega a existência do mal no mundo. Ao contrário, ele nos incita a ter a coragem
de olhar para dentro e ver as porções do mal que espreitam em nosso interior, todas enraizadas no
medo. Da mesma forma que a escuridão pode ser compreendida como a falta de luz, o mal pode ser
compreendido como a falta de amor. Para ajudar as pessoas a realizarem a jornada do medo para o
amor, ele desenvolveu uma metodologia que chama de Caminho do Coração, abordada neste livro.
Esse método, derivado da sua busca pessoal, integra os insights da psicologia ocidental com a
espiritualidade oriental e inclui práticas que vão de meditação e yoga até a intensa exploração
psicológica do que Jung chamou de sombra, os impulsos negados que governam parte do
comportamento humano. Prem Baba sustenta a esperança perene de que todos os seres humanos
têm o potencial para viverem juntos no amor nossa essência humana e incorpora seus próprios
ensinamentos. Ele irradia o amor do qual fala, e isso faz toda a diferença. Permita que estas
palavras lhe mostrem o caminho que é só seu. Estes ensinamentos têm o propósito de acordar seu
guia interior. Pois, afinal, o mestre está dentro de cada um.
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