
                                              
 

 

 

Ganhador do prêmio Jabuti 2013, André 
Neves lança infantil Mel na boca na 23ª 

Bienal Internacional do Livro de São 
Paulo 

 

Com ilustrações coloridas e harmoniosas, obra 
trata com delicadeza sobre o amor e a 

liberdade  
 
Personagens coloridos, com formas alongadas e olhos 
expressivos e miúdos. Os traços ousados de André Neves, 
um dos ilustradores mais conceituados e requisitados do 
país, saltam aos olhos dos mais desavisados leitores. E não é 
diferente em Mel na boca, lançamento do ilustrador e autor 
na 23ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo pela 
Cortez Editora.  
 
O talento e a criatividade de André para dar vida às suas 
histórias que correm pelo mundo da imaginação renderam a 
ele o prêmio Jabuti 2013 de “melhor ilustração de livro 
infantojuvenil” por Tom. Mas o sucesso de seus 
lançamentos não para por aí: em 2011 venceu a premiação 
com menção honrosa, desta vez como autor, na categoria 
“Melhor livro infantil” com a obra Obax. 
 

A casa do avô é canção passageira nas férias do menino. 
 

Tino aproveita os dias 
com pés descalços 

e cantarola músicas 
que o avô gosta 

de ensinar. 
 

Ele tem mel na boca quando canta. 
 
Em Mel na boca, Tino está de férias na casa do avô, onde 
aprende a cantar, a tocar, a brincar descalço. E, mais 
importante que qualquer diversão, ele aprende a andar de 
bicicleta. O começo de pedaladas tímidas requer muita 
atenção do avô, que não é exclusiva. Ele divide o afeto pelo 
neto com um pintassilgo, pequena ave encontrada em 
praticamente todo território brasileiro.  
 
Só que Tino precisa resolver esse sentimento que o divide e 
o angustia. Nessa relação, avô e neto aprenderão muito 
sobre amor e liberdade. 
 
Sobre o autor 
Natural de Recife, André Neves vive em Porto Alegre. É um 
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autor reconhecido, ministrando cursos no Brasil e no 
exterior, dedicado ao ofício de voar com histórias. Gosta de 
pássaros, e eles estão em diversos dos seus livros. Brincam 
com os instantes, embaralham as ideias e soltam a 
imaginação. É seu jeito de fazer sonhar. 
 
Sobre a Cortez Editora  
A Cortez Editora, há mais de trinta anos atuando 
comprometida com a Educação de todos, acredita na 
Literatura como caminho para revelar novos olhares para o 
mundo e propiciar vivências inesquecíveis aos leitores em 
formação. Assim, há dez anos traduz ideias e sonhos em 
livros, editados com beleza e cuidado para encantar 
crianças, jovens e adultos, compondo nosso segmento de 
Literatura Infantil e Juvenil. Nosso catálogo já ultrapassa os 
trezentos títulos, com a participação de novos e 
conceituados autores e os mais expressivos ilustradores do 
país, sempre atentos aos temas importantes para a 
formação cidadã, crítica e reflexiva. 
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