
SE VOCÊ CONSEGUIR ENCONTRÁ-LO...  

DIGA OI AO HOMEM INVISÍVEL! 

 

O lançamento da Editora do Brasil foi um dos títulos exclusivos do Clube 

Quindim para 2020 e está agora disponível para compra 

 

 

 

Ele insiste em não ser visto, ele é muito rápido. Quando achamos que ele está em um 

lugar, ele já se foi. Que difícil é dizer “oi” ao Homem Invisível! 

O divertido livro infantil, para crianças de 3 a 5 anos, foi um dos lançamentos exclusivos 

do Clube Quindim em parceria com a Editora do Brasil, no último mês de julho. Agora, 

todos os pequenos leitores têm a oportunidade de encontrar e dar um alô a este 

misterioso personagem, em Diga oi ao homem invisível.  

Nesta obra escrita por Manuel Filho e ilustrada por Ana Matsusaki, o leitor é convidado 

a buscar um homem invisível, de forma a interagir com a história de maneira física. Ao 

instigar a busca pelo personagem, a obra leva o leitor a falar mais alto, a fazer silêncio e 

até a assoprar a página. É um livro excelente para a leitura em família. 

Tente encontrar esse amigo muito ligeiro, nessa divertida narrativa da Coleção Trupe-

Trinques... Antes que ele suma mais uma vez! 

 

DIGA OI AO HOMEM INVISÍVEL – Coleção Trupe-Trinques 

Autor: Manuel Filho 

Ilustradora: Ana Matsusaki 

Formato: 24 x 24 cm 



Número de páginas: 40 

Preço sugerido: R$ 49,90 

  

Conheça todos os títulos da Coleção Trupe-Trinques no site da Editora do Brasil. 

 

Sobre Manuel Filho 

Nasceu em São Bernardo do Campo/SP. Escritor agraciado com o prêmio JABUTI 2008, tem mais 

de 40 livros publicados. Em 2015, foi o patrono da 24ª Feira Literária da cidade de Carlos Barbosa 

(RS). Teve publicações que integraram o catálogo da Feira do Livro Infantil de Bologna e da 

Câmera Brasileira do Livro (CBL) na feira do livro em Frankfurt/2013.  

Viaja por todo o Brasil participando de feiras e encontros literários, entre eles FELISB/FELIT SBC, 

Bienal do Livro de São Paulo e Feira de Porto Alegre. Já recebeu, por cinco vezes, o selo de Acervo 

Básico da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ). Integra o projeto Literatura Viva, 

do SESI, desde 2011, viajando pelo estado de São Paulo participando de encontros com alunos 

e apresentando palestras. Também integrou o projeto Viagem Literária, da Secretaria Estadual 

de Cultura. 

O autor ministra oficinas literárias com regularidade por todo o país. A principal delas é Quem 

conta seus contos encanta, que já foi publicada em livro pela prefeitura municipal de São 

Bernardo do Campo (SP). Esteve habilitado pela prefeitura municipal de São Paulo para ser 

oficineiro em suas diversas unidades. Além disso, também é cantor e teve o seu primeiro CD, 

TEMPO, lançado no Brasil e em Portugal. Em 2010 lançou o seu segundo CD, Raízes, que foi pré-

selecionado para o Prêmio de Música Brasileira 2011 e disputou duas indicações para o Grammy 

Latino. 

 

Sobre Ana Matsusaki 

Nasceu em São Paulo. Formada em Desenho Gráfico, há dez anos trabalha como ilustradora 
para as principais editoras do país. Após três anos vivendo como ilustradora freelancer, 
estabeleceu seu estúdio em Curitiba. Em 2019, seu trabalho foi selecionado para integrar o 10º 
Catálogo Iberoamérica Ilustra, que reúne os principais nomes da ilustração latino-americana. 
Lançou em 2020 A colecionadora de cabeças, livro da Editora do Brasil em parceria exclusiva 
com o Instituto Quindim. 
 

 

Sobre a Editora do Brasil 

A Editora do Brasil busca, há mais de 75 anos, renovar produtos e serviços que levem aos 

milhares de educadores e alunos do Brasil conteúdos atuais e materiais de qualidade. Nos 

quatro cantos do país, professores e gestores utilizam nossos livros e têm acesso a um projeto 

didático comprometido com a ética e com uma educação cada dia melhor.  

https://lojavirtual.editoradobrasil.com.br/catalog/category/view/s/literatura/id/3/?SID=4mvm2c3ob1lovi84iv3pnonm9v&collection=843
https://lojavirtual.editoradobrasil.com.br/catalog/category/view/s/literatura/id/3/?SID=4mvm2c3ob1lovi84iv3pnonm9v&collection=843


O compromisso da Editora do Brasil é com o dinamismo do conhecimento e com a educação 

que transforma e é transformada. Mais que nunca, posiciona-se ao lado dos educadores, 

observando, analisando e discutindo os novos desafios do ensino em nosso país. 
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