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O livro
Eric estava indo passar uma parte das férias pela primeira vez 
na casa da avó Ana. Ele sempre teve vontade de ficar por lá, 
mas o pai era cheio de mistérios sobre o sítio. Ainda na estrada, 
Eric começou a entender por quê. Para começar, pouco antes de 
chegar na casa de dona Ana, um gato preto, de olhos de fogo, 
mandou um “tchauzinho” para o menino. À noite, um uivo sinis-
tro cortou o ar. E, no dia seguinte, a vizinha, Yandra, arrastou 
Eric para o meio da mata cheia de perigos naturais e sobrena-
turais. E esse foi só o começo. Será que Eric vai dar conta de 
toda essa aventura? E, afinal, o gato Tatá acenou ou não? Um 
romance cheio de mistérios para o jovem leitor.

Em sala de aula
A nova obra de Silvana Rando evoca as histórias orais, que pas-
sam de geração em geração, e nos falam sobre o tanto de magia 
que há na natureza. Que histórias do folclore e da tradição po-
pular as famílias ainda contam? Uma ideia é propor aos alunos 
que resgatem com seus pais e avós essas narrativas – e suas 
personagens fantásticas – para compartilhar com a turma. Vale 
também uma pesquisa sobre mitos e lendas indígenas, africanos 
e portugueses que são menos conhecidos. No final do livro, Silva-
na conta sobre algumas dessas lendas e isso pode ser ponto de 
partida para investigar com a turma. A natureza também é pro-
tagonista neste romance juvenil. Assim, a preservação e a pro-
teção ambiental permeiam a história. O que é preciso proteger? 
De quem? Na história, a ameaça à vida natural é a exploração 
do diamante. Como acontece a extração de minérios e pedras 
preciosas? Que prejuízos pode trazer ao meio ambiente e às 
pessoas? Como o extrativismo pode ser repensado? Essas são 
discussões interessantes que o livro poderá suscitar em turma.

Sobre a autora e ilustradora
Silvana Rando é autora e ilustradora premiada de livros infan-
tis. Criou o personagem Gildo, cujo livro, publicado em 2010, 
ganhou o Prêmio Jabuti. Sobre Salvos por um fio, Silvana conta 
que foi inspirado nas histórias de sua família. “Esses mistérios eu 
conheci através da minha tia Pina. Aos domingos, meus primos 
e eu nos deliciávamos com seus contos de arrepiar os cabelos”. 
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