
A próxima Copa do Mundo de Futebol será no Brasil e Gabriel mal 
pode esperar: ele já descobriu todas as cidades que sediarão as 
partidas.

•	 Mais um volume das aventuras dos irmãos Gabriel e Clara, criados pelo renomado escritor 

Ilan Brenman.

•	 Ilustrações da premiada Silvana Rando, vencedora do prêmio Jabuti 2011.

•	 Livro alegre e com rimas, que mostra às crianças quais cidades brasileiras sediarão os jogos 

da Copa.

O livro
Gabriel descobriu as 12 cidades brasileiras que serão sedes da Copa do Mundo de 2014 e já 

imagina como será esse grande evento: em Cuiabá, a bola voará como um sabiá. Em Fortaleza, 

o jogo, com certeza, será uma moleza. Em Recife, o juiz se comportará como um xerife.

Além da história
Esta divertida história permite trabalhar temas como futebol, rimas e geografia.

Gabriel explora as cidades brasileiras que sediarão os jogos da Copa, criando rimas para 

cada uma delas: em Brasília, o uniforme será uma maravilha. Em Belo Horizonte, o zagueiro 

marcará como um rinoceronte. Em Natal, o atacante será genial.  As alegres ilustrações de 

Silvana Rando traduzem cada local de forma lúdica e despretensiosa e complementam 

perfeitamente as rimas de Ilan Brenman.

Sobre o autor
Ilan Brenman é autor de mais de 50 livros infantis, ganhou diversos prêmios 

importantes no Brasil e no exterior. Seus livros são traduzidos na Europa e na Ásia. 

Entre muitos títulos publicados pela Brinque-Book estão: Clara; Gabriel; Gabriel, já para 

o banho!; A tiara da Clara; As botas do Gabriel e Clara e a Olimpíada de 2016.

Silvana Rando nasceu no interior de São Paulo, na cidade de Sorocaba. Cresceu 

adorando bichos (de formiga a elefante) e desenhos. Começou a desenhar rabiscando 

cadernos, diários, paredes, tênis, quadros, até chegar aos livros. Hoje tem nove títulos 

ilustrados, dentre eles Peppa, da Brinque-Book, do qual também é autora e Gildo, que 

ganhou o prêmio Jabuti de Melhor Ilustração Infantil ou Juvenil em 2011.
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Gabriel descobriu as 12 cidades brasileiras que serão sedes da

Copa do Mundo de 2014... Ele já pode imaginar como será

esse grande evento: em Cuiabá, a bola voará como um sabiá.

Em Fortaleza, o jogo, com certeza, será uma moleza. Em Recife,

o juiz se comportará como um xerife.

O Brasil inteiro será uma festa!

e a copa do mundo de 2014
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