FUNCEL - Fundação CELEPAR -

Confira os títulos que entraram no acervo da Biblioteca no último bimestre
Destaque
Postado em: 20/12/2018

Compra de livros referentes aos meses de Novembro e Dezembro chegam à Fundação Celepar.

A cada bimestre novos títulos são adquiridos para a Biblioteca da Fundação Celepar. Confira
abaixo a relação dos livros de Novembro e Dezembro e suas sinopses.
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.
12 REGRAS PARA A VIDA - Jordan B. Peterson
"Quais as coisas mais valiosas que todos deveriam saber?
Aclamado psicólogo clínico, Jordan Peterson tem influenciado a compreensão moderna sobre a
personalidade e, agora, se transformou em um dos pensadores públicos mais populares do mundo,
com suas palestras sobre tópicos que variam da bíblia, às relações amorosas e à mitologia, atraindo
dezenas de milhões de espectadores. Em uma era de mudanças sem precedentes e polarização da
política, sua mensagem franca e revigorante sobre o valor da responsabilidade individual e da
sabedoria ancestral tem ecoado em todos os cantos do mundo.
Neste livro, ele oferece doze princípios profundos e práticos sobre como viver uma vida com
significado.
A partir de exemplos vívidos de sua prática clínica e vida pessoal, bem como de lições extraídas
das histórias e mitos mais antigos da humanidade, 12 Regras para a Vida oferece um antídoto para
o caos em nossas vidas: verdades eternas aplicadas aos nossos problemas modernos.
Um dos pensadores mais importantes a surgir no cenário mundial em muito anos.
21 LIÇÕES PARA O SÉCULO 21 - Yuval Noha Harari
"O novo livro do autor de Sapiens e Homo Deus explora as grandes questões do presente e o que
podemos fazer para melhorá-lo Como podemos nos proteger de guerras nucleares cataclismos
ambientais e crises tecnológicas? O que fazer sobre a epidemia de fake news ou a ameaça do
terrorismo? O que devemos ensinar aos nossos filhos?Em Sapiens Yuval Noah Harari mostrou de
onde viemos em Homo Deus para onde vamos 21 lições para o século 21 explora o presente e nos
conduz por uma fascinante jornada pelos assuntos prementes da atualidade Seu novo livro trata
sobre o desafio de manter o foco coletivo e individual em face a mudanças frequentes e
desconcertantes Seríamos ainda capazes de entender o mundo que criamos?"
A IRMÃ DA LUA v.5 - Lucinda Riley
Em A irmã da lua, quinto volume da série As Sete Irmãs, duas jovens separadas por um século têm
suas vidas entrelaçadas numa emocionante história sobre fé, tradição, paixão e sobrevivência.Entre
as filhas adotivas de Pa Salt, Tiggy D'Aplièse é conhecida como a instintiva e sensível. Envolvida em
sua carreira na proteção de animais selvagens, ela não sabe se está preparada para seguir as
pistas de suas origens, deixadas pelo pai. Ao aceitar um novo emprego nas belíssimas Terras Altas
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escocesas, Tiggy fica apaixonada pela remota propriedade, administrada pelo enigmático Charlie
Kinnaird. O belo cirurgião cardíaco acabou de herdá-la e enfrenta problemas para reerguê-la e
transformá-la em um santuário para as espécies nativas. Em seu novo lar, Tiggy encontra o velho
cigano Chilly, que altera totalmente seu destino. Ele conta que ela não só possui um sexto sentido,
proveniente dos ancestrais, como há tempos foi previsto que ele a levaria até suas origens na
Espanha, nas montanhas sagradas de Sacromonte, à sombra da magnífica Alhambra. Escrito com a
notável habilidade de Lucinda para entrelaçar enredos emocionantes e nos transportar para épocas
e lugares distantes, A irmã da lua é uma brilhante continuação para a aclamada série das Sete
Irmãs, e uma leitura saborosa e reveladora.
A MENTE DE ADOLF HITLER - Walter C. Langer
Em 1943, com o intuito de fornecer aos estrategistas militares norte-americanos um perfil que
pudesse contribuir para a derrota nazista na Segunda Guerra Mundial, o psicanalista Walter C.
Langer foi imbuído da missão de decifrar um enigma chamado Adolf Hitler. O resultado foi A mente
de Adolf Hitler que, publicada originalmente enquanto o conflito ainda estava em curso, é uma obra
única por se tratar de uma biografia psicológica construída a partir de entrevistas com pessoas que
conviveram com o líder nazista. Muito já foi escrito sobre a vida do Führer, mas poucos estudiosos
se dedicaram a entender tão a fundo seus padrões de comportamento e modos de pensar quanto
Langer. A mente de Adolf Hitler é um fascinante documento histórico e peça fundamental para a
compreensão do século XX.
A REDOMA DE VIDRO - Sylvia Plath
Dos subúrbios de Boston para uma prestigiosa universidade para moças. Do campus para um
estágio em Nova York. O mundo parecia estar se abrindo para Esther Greenwood, entre o trabalho
na redação de uma revista feminina e uma intensa vida social. No entanto, um verão aparentemente
promissor é o gatilho da crise que levaria a jovem do glamour da Madison Avenue a uma clinica
psiquiátrica. Sutilmente, a autora apresenta ao leitor o ponto de vista de quem vivencia o colapso.
Esther tem uma visão muito crítica, às vezes ácida, da sociedade e de si mesma, mas aos poucos a
indiferença se instaura, distanciando a moça do mundo à sua volta. Me sentia muito calma e muito
vazia, do jeito que o olho de um tornado deve se sentir, movendo-se pacatamente em meio ao
turbilhão que o rodeia.
Ao lidar com sua depressão, Esther também realiza a transição de menina para uma jovem mulher.
Mais que um relato sobre problemas mentais, A redoma de vidro é uma narrativa singular acerca
das dores do amadurecimento.
AS COISAS QUE VOCÊ SO VÊ QUANDO DESACELERA - Haemin Sunim
De tempos em tempos, surge um livro que, com sua maneira original de iluminar importantes temas
espirituais, se torna um fenômeno tão grande em seu país de origem que acaba chamando a
atenção e encantando leitores de todo o mundo. Escrito pelo mestre zen-budista sul-coreano
Haemin Sunim, As coisas que você só vê quando desacelera é um desses raros e tão necessários
livros para quem deseja tranquilizar os pensamentos e cultivar a calma e a autocompaixão. Ilustrado
com extrema delicadeza, ele nos ajuda a entender nossos relacionamentos, nosso trabalho, nossas
aspirações e nossa espiritualidade sob um novo prisma, revelando como a prática da atenção plena
pode transformar nosso modo de ser e de lidar com tudo o que fazemos. Você vai descobrir que a
forma como percebemos o mundo é um reflexo do que se passa em nossa mente. Quando nossa
mente está alegre e compassiva, o mundo também está. Quando ela está repleta de pensamentos
negativos, o mundo parece sombrio. E quando nossa mente descansa, o mundo faz o mesmo.
AS MENTIRAS DE LOCKE LAMORA - Scott Lynch O Espinho é uma figura lendária: um
espadachim imbatível, um especialista em roubos vultosos, um fantasma que atravessa paredes.
Metade da excêntrica cidade de Camorr acredita que ele seja um defensor dos pobres, enquanto o
restante o considera apenas uma invencionice ridícula. Franzino, azarado no amor e sem nenhuma
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habilidade com a espada, Locke Lamora é o homem por trás do fabuloso Espinho, cujas façanhas
alcançaram uma fama indesejada. Ele de fato rouba dos ricos (de quem mais valeria a pena
roubar?, mas os pobres não veem nem a cor do dinheiro conquistado com os golpes, que vai todo
para os bolsos de Locke e de seus comparsas: os Nobres Vigaristas. O único lar do astuto grupo é o
submundo da antiquíssima Camorr, que começa a ser assolado por um misterioso assassino com
poder de superar até mesmo o Espinho. Matando líderes de gangues, ele instaura uma guerra
clandestina e ameaça mergulhar a cidade em um banho de sangue. Preso em uma armadilha
sinistra, Locke e seus amigos terão sua lealdade e inteligência testadas ao máximo e precisarão
lutar para sobreviver.
ALMAS GEMEAS - Nicholas Sparks
Hope Anderson está numa encruzilhada. Aos 36 anos, ela namora o mesmo homem há seis, sem
perspectiva de casamento. Quando seu pai é diagnosticado com ELA, Hope resolve passar uma
semana na casa de praia da família, na Carolina do Norte, para pensar nas difíceis decisões que
precisa tomar em relação ao próprio futuro.
Tru Walls nasceu numa família rica no Zimbábue. Nunca esteve nos Estados Unidos, até receber
uma carta de um homem que diz ser seu pai biológico, convidando-o a encontrá-lo numa casa de
praia na Carolina do Norte. Intrigado ele aceita e faz a viagem. Quando os dois estranhos se cruzam
na praia, nasce entre eles uma ligação eletrizante e imediata. Nos dias que se seguem, os
sentimentos que desenvolvem um pelo outro os obrigam a fazer escolhas que colocam à prova suas
lealdades e reais chances de felicidade. O novo romance de Nicholas Sparks, na tradição de Diário
de uma Paixão e Noites de Tormenta, aborda as muitas facetas do amor, os arrependimentos e a
esperança que nunca morre, trazendo à tona a pergunta: por quanto tempo um sonho consegue
sobreviver?
ANIQUILAÇÃO v.1 e v.2 - Jeff Vandermeer
A Área X está isolada do restante do mundo há décadas, e a natureza tomou para si os últimos
vestígios da presença humana. Uma primeira expedição de reconhecimento voltou de lá relatando
uma terra intocada, um paraíso edênico; a segunda terminou em suicídio em massa; a terceira, em
um tiroteio dentro do próprio grupo. Até que os membros da décima primeira expedição retornaram
como meras sombras do que eram antes e, após algumas semanas, morreram de câncer. Em
Aniquilação, primeiro volume da trilogia Comando Sul, o leitor se junta à décima segunda
expedição.O novo grupo é formado por quatro mulheres: uma antropóloga, uma topógrafa, uma
psicóloga líder da missão e uma bióloga, a narradora do livro. Seus objetivos são mapear o
terreno, identificar todas as mudanças ambientais, monitorar as relações entre elas próprias e,
acima de tudo, não se contaminarem. As mulheres atravessam a fronteira esperando o inesperado...
e é exatamente isso o que encontram. Mas o que de fato vai definir os rumos da expedição não é o
que está lá, e sim o que elas trazem consigo desde o outro lado da fronteira e os segredos que
guardam umas das outras.
AO PÔR DO SOL - Nora Roberts
Por décadas, o único vínculo humano com a Área X um lugar cercado por uma fronteira invisível,
misteriosamente sem vestígios de civilização foram as expedições monitoradas pelo Comando Sul,
uma agência secreta do governo. Após a tumultuada décima segunda expedição, narrada em
Aniquilação, a agência acaba imersa em um completo caos. John Rodriguez, conhecido como
Controle, é então nomeado diretor. Apesar dos funcionários desconfiados e desesperados da
agência, da frustração dos interrogatórios e anotações que parecem não levar a lugar algum e das
horas e horas de registros em vídeo a pesquisar, Controle começa a desvelar os segredos da Área
X. Mas, a cada descoberta, ele precisará confrontar verdades perturbadoras sobre si mesmo e
sobre a organização para a qual se comprometeu a trabalhar. Em Autoridade, segundo livro da
trilogia Comando Sul, as perguntas mais inquietantes sobre a Área X são respondidas. Mas o que
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se descobre está longe de ser reconfortante... Jeff VanderMeer surpreende mais uma vez com uma
obra impossível de parar de ler. Uma narrativa tensa, que mescla com maestria terror e ficção
científica
CONTAGEM REGRESSIVA - Ken Follett
Certa manhã, um homem acorda no chão de uma estação de trem, sem saber como foi parar ali.
Não faz ideia de onde mora nem o que faz para viver. Não lembra sequer o próprio nome. Quando
se convence de que é um morador de rua que sofre de alcoolismo, uma matéria no jornal sobre o
lançamento de um satélite chama sua atenção e o faz desconfiar de que sua situação não é o que
parece. O ano é 1958 e os Estados Unidos estão prestes a lançar seu primeiro satélite, numa
tentativa desesperada de se equiparar à União Soviética, com seu Sputnik, e recuperar a liderança
na corrida espacial. À medida que Luke remonta a história da própria vida e junta as peças do que
está por trás de sua amnésia, percebe que seu destino está ligado ao foguete que será disparado
dali a algumas horas em Cabo Canaveral.
Ao mesmo tempo, descobre segredos muito bem guardados sobre sua esposa, seu melhor amigo e
a mulher que ele um dia amou mais que tudo. Em meio a mentiras, traição e a ameaça real de
controle da mente, Luke precisa correr contra o tempo para conter a onda de destruição que se
aproxima a cada segundo.
DIÁRIO DE UM BANANA v.13 - Jeff Kinney
Quando a neve fecha a escola, o bairro se transforma num verdadeiro campo de batalha invernal.
Grupos rivais lutam por território, constroem enormes fortes de gelo e se envolvem em épicas
guerras de bola de neve. Na linha de tiro estão Greg Heffley e seu fiel amigo Howley Jefferson. Em
luta pela sobrevivência, os dois soldados fazem e desfazem alianças e enredam-se em traições.
Gangues em permanente estado de hostilidade vão derreter a vizinhança. E será que, quando a
neve se liquefazer, Greg e Rowley surgirão como heróis? Ou não vão conseguir escapar dessa
gelada?
JUNTOS PARA SEMPRE - W. Bruce Cameron
"A continuação de Quatro vidas de um cachorro, o best-seller do The New York Times que
emocionou milhões!
Amigão, agora um cão velho que sentiu que cumpriu o seu objetivo de vida (ou vidas) vive feliz com
Hannah. Porém, quando Gloria, uma aspirante a cantora, chega com Clarity, uma neta que Hannah
não sabia que existia, Amigão se responsabiliza pelo bem-estar da menina, em especial ao ver o
quanto Gloria não se importa com a própria filha. Assim, uma nova jornada começa, e o animal tem
um novo objetivo: proteger e amar Clarity da forma incondicional que apenas um cachorro pode
fazer."
O ORÁCULO OCULTO - Rick Riordan
Como você pune um deus imortal? Transformando-o em humano, claro! Depois de despertar a fúria
de Zeus por causa da guerra com Gaia, Apolo é expulso do Olimpo e vai parar na Terra, mais
precisamente em uma caçamba de lixo em um beco sujo de Nova York. Fraco e desorientado, ele
agora é Lester Papadopoulos, um adolescente mortal com cabelo encaracolado, espinhas e sem
abdome tanquinho. Sem seus poderes, a divindade de quatro mil anos terá que descobrir como
sobreviver no mundo moderno e o que fazer para cair novamente nas graças de Zeus. O problema
é que isso não vai ser tão fácil. Apolo tem inimigos para todos os gostos: deuses, monstros e até
mortais. Com a ajuda de Meg McCaffrey, uma semideusa sem-teto e maltrapilha, e Percy Jackson,
ele chega ao Acampamento Meio-Sangue em busca de ajuda, mas acaba se deparando com ainda
mais problemas. Vários semideuses estão desaparecidos e o Oráculo de Delfos, a fonte de
profecias, está na mais completa escuridão. Agora, o ex-deus terá que solucionar esses mistérios,
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recuperar o oráculo e, mais importante, voltar a ser o imortal belo e gracioso que todos amam.
OS MENINOS QUE ENGANAVAM NAZISTAS - Joseph Joffo
Paris, 1941. O país é ocupado pelo exército nazista e o medo invade as casas e as ruas francesas.
O poder de Hitler se mostra absoluto e brutal na França¿ É durante um dos períodos mais
turbulentos da História que a emocionante narrativa de Joseph e Maurice se desenrola. Irmãos
judeus de 10 e 12 anos de idade, eles perambulam sozinhos pelas estradas, vivendo experiências
surpreendentes, tentando escapar da morte e em busca da zona livre para ganhar a liberdade. Essa
é uma história real, autobiográfica, cuja espontaneidade, ternura e humor comprovam o triunfo da
humanidade e da empatia nos momentos mais sombrios, quando o perigo está sempre à espreita...
Os meninos que enganavam nazistas conta a fantástica e emocionante epopeia de duas crianças
judias durante a ocupação, narrada por Joseph, o mais jovem.
TCHAU TCHAU CHUPETA
Na infância as crianças passam por muitas fases, e para vencer cada etapa e passar por todas com
êxito, é importantíssimo a participação da família em cada processo do desenvolvimento infantil. Na
história Tchau, Tchau Chupeta, a personagem Mila consegue compreender que já está grande e
não precisa mais utilizar a chupeta. Com a participação constante da mãe, Mila observa,
naturalmente, que bebês precisam de chupeta e não ela. Com alegria, segurança e muito amor, a
personagem vence uma etapa tão importante da sua vida, deixar de usar a chupeta.
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