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Editorial / LER&CIA

Muito mais que um humorista, mais que um entrevista-
dor, mais que um escritor. Jô Soares é um ícone da cultura e 
da comunicação no Brasil. Aos 80 anos, viveu e testemunhou 
mais histórias do que um livro poderia contar. É por isso que 
está lançando apenas o começo da sua biografia. Em entrevis-
ta exclusiva à LER&CIA, ele fala sobre a obra e sobre sua vida.

Outra entrevista exclusiva dessa edição é com os respon-
sáveis pelo coletivo literário Textos cruéis demais para serem 
lidos rapidamente. Com um imenso sucesso na internet, o 
grupo provou que as redes sociais também são local de refle-
xão e leitura.

Você também vai encontrar na revista uma matéria sobre a 
Primeira Guerra Mundial e um guia sobre o que é e como es-
colher um Vade Mecum. Os fãs de games poderão conhecer 
mais sobre o mundo dos eSports e os campeonatos que movi-
mentam milhares de pessoas (e de reais).

A LER&CIA também dedica suas páginas para falar do 
novo filme da saga Vingadores, aguardado com grande expec-
tativa pelos fãs. Na sessão Pequenos leitores, as crianças irão co-
nhecer mais sobre o Capitão Cueca.

Encerramos a edição com uma entrevista exclusiva com 
Luiz Felipe Pondé, que explica porque é contra um mundo 
melhor.

Aproveite para conferir as centenas de ofertas de livros, áu-
dio, vídeo, informática, tecnologia, presentes, papelaria, pro-
dutos para a volta às aulas dos universitários e do universo geek.

Boa leitura!
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LER&CIA / Curtas

CINEMA

TEM QUE ASSISTIR
Na edição 74 da LER&CIA, iniciamos a coluna Tem que assistir. 
Aqui, o crítico de cinema Marden Machado 
(www.cinemarden.com.br) indica e avalia filmes diversos. Confira.

EM RITMO DE FUGA –  
R$ 19,90  (Sony Pictures)
(Baby Driver – Inglaterra/EUA 2017)
Direção: Edgar Wright
Duração: 112 minutos

O britânico 
Edgar Wright 
é um dos 
mais criativos 
cineastas de sua 
geração. Após 
seu fracassado 
envolvimento 
com a Marvel, 
onde escreveria 
e dirigiria o filme do Homem-
Formiga, criou-se uma grande 
expectativa em relação ao seu novo 
trabalho. E ele finalmente chegou. 
Em ritmo de fuga, que ele escreveu 
e dirigiu em 2017, é o primeiro 
desde Heróis de ressaca, de 2013. 
O novo filme, que se chama Baby 
driver no original, faz homenagem 
ao The driver (Caçador de morte, 
feito por Walter Hill, em 1978); e a 
Drive, realizado em 2011 por Nicolas 
Winding Refn. Somos apresentados 
ao jovem Baby (Ansel Elgort), um 
exímio motorista que ouve música 
o tempo todo para silenciar um 
zumbido no ouvido provocado por 
um acidente quando era criança. 
Ele trabalha como piloto oficial de 
fuga dos assaltos planejados por 
Doc (Kevin Spacey). O roteiro não é 
nada original. Baby quer mudar de 
vida. Principalmente depois que se 
apaixona por Debora (Lily James). Ele 
aceita fazer um último trabalho antes 
de sair. É fácil perceber que realmente 
não há nada de novo em Em ritmo de 
fuga. O que torna este filme especial 
é a maneira, sem trocadilho, como 
ele é dirigido. E, principalmente, a 
perfeita sintonia entre ação e trilha 
sonora. Wright compõe aqui algo 
próximo de um musical, no sentido 
de que a música é parte não só 
integrante, mas, complementar dos 
diálogos e do que acontece em cena. 
Um exercício cinematográfico que 
encanta os olhos e os ouvidos.

PARA LER
Se você está sempre 
procurando livros 
novos para ler, 
listamos alguns dos 
lançamentos que 
estão movimentando 
o mercado.

1, 2, 3

FICÇÃO OU 
REALIDADE?

A origem é o livro 
mais recente de 
Dan Brown com o famoso 
personagem Robert 
Langdon. Lançado em 
2017 se mantém na lista 
de mais vendidos e tem 
agradado os fãs da saga 
que começou com O 
código da Vinci.

FÉ E FILOSOFIA
Junte um padre 
e um historiador 
cético para falar 
sobre fé! O resultado 
é o debate respeitoso 
entre Pe. Fábio de Melo 
e Leandro Karnal no livro 
Crer ou não crer.

PARA MUDAR (DE UMA 
VEZ POR TODAS)
As resoluções de 
ano novo já estão 
sendo cumpridas 
ou foram 
abandonadas? Se 
você está cansado de estar 
preso a atitudes antigas 
que não consegue mudar, 
Charles Duhigg pode 
ajudar. Confira O poder 
do hábito.

DUNKIRK – R$ 39,90  
(Warner Video)
(Dunkirk – EUA 2017)
Direção: Christopher Nolan
Duração: 106 minutos

O cineasta Christopher 
Nolan resgata em 
Dunkirk uma história 
esquecida da Segunda 
Guerra Mundial: 
a evacuação de 
Dunquerque, pequena 
cidade do litoral norte 
da França. A Operação 
Dínamo, que salvou a 
vida de mais de 300 mil soldados ingleses 
no período de 26 de maio a 04 de junho 
de 1940, é pouco conhecida. Com apuro 
técnico, força dramática, impacto visual 
e coesão narrativa, Dunkirk é estruturado 
em três linhas narrativas bem distintas 
e que, aos poucos, se complementam. 
Temos uma semana na terra, um dia no 
mar e uma hora no ar. O grupo maior está 
na praia, no “molhe” (um píer), à espera 
dos navios que virão resgatá-los. Um outro 
grupo está nos navios e um terceiro pilota 
aviões de combate. Encurralados pelo 
exército alemão surge, então, a única saída 
possível para salvar a vida dos soldados: 
utilizar os barcos dos moradores de 
Dover e outras cidades inglesas próximas 
para atravessar o Canal da Mancha até 
Dunquerque e auxiliar no resgate. Essa 
opção do diretor pode parecer confusa. No 
entanto, ela se revela bastante coerente 
com a proposta de nos colocar no meio 
daquela confusão toda. Essa sensação 
condiz com o que nos é mostrado. Ao 
longo de sua filmografia, Nolan sempre 
trabalhou temas que lhe são caros. O mais 
recorrente desses temas discute uma 
questão bastante pertinente em qualquer 
situação: a ética. A frase do cartaz resume 
bem a essência do filme: “quando 400 
mil homens não conseguiram chegar 
em casa, a casa foi até eles”. Dunkirk 
destaca o esforço de pessoas comuns que 
decidiram ajudar pessoas que estavam 
em perigo. É esse fator humano que faz 
a diferença neste emocionante filme. Ao 
contrário de Stanley Kubrick, por exemplo, 
Nolan ainda acredita no ser humano. 
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Curtas / LER&CIA

NAS LOJAS

RAFA GOMES NA LIVRARIAS CURITIBA

No dia 1º de fevereiro, a atriz mirim e cantora Rafa Gomes esteve na 
loja do ParkShoppingBarigüi, em Curitiba, para escolher o material 
escolar para o começo do ano letivo de 2018. Produtos de papelaria 
como cadernos, pastas, caneta marca texto, lápis de cor, clipes, adesivos, 
borracha, tesoura e diversos outros itens fizeram parte das escolhas da atriz, 
que está entrando no 7ª ano. Confira o vídeo no qual ela mostra todos os 
produtos: bit.ly/rafagomesnalivctba. 

GAMES

NOVO GOD OF WAR 
CHEGA EM ABRIL 
PARA PS4

O novo game da 
franquia God 
of War, que é 
exclusivo para 
PlayStation 4, será 
lançado no dia 20 de 
abril no Brasil. O jogo é a 
continuação do God of War 3 
e traz as aventuras do guerreiro 
Kratos, agora mais velho, e seu 
filho Atreus. Com dublagem e 
legendas em português, a trama 
do lançamento se diferencia por 
trazer inspiração na mitologia 
nórdica – a trilogia original era 
baseada nas lendas greco-romanas. 
A vingança contra os deuses 
do Olimpo ficou no passado 
e os protagonistas terão um 
novo começo. A aventura agora 
acontece em florestas nórdicas e 
Kratos precisará enfrentar ameaças 
inesperadas, além de uma missão 
pessoal: uma segunda chance de 
ser pai. Conter seus instintos de 
fúria, lutar pela sobrevivência e 
explorar essa nova missão estão 
entre os desafios.
O game promete lutas mais 
realistas com destaque para a 
câmera livre por cima do corpo, 
deixando o jogador ainda mais 
próximo da ação. Além disso, os 
gamers passam a contar com uma 
nova arma principal e habilidades 
que prometem deixar o combate 
ainda mais emocionante. 
(Informe-se nas lojas sobre as 
condições de pré-venda).

FILMES

MARAVILHOSA 
DESDE SEMPRE

O filme Mulher-Maravilha de 
2017 conquistou fãs de todas as 
idades. Apresentando a história de 
Diana e sua descoberta por seus 
poderes e sua missão no mundo, 
o longa já é um marco no mundo 
cinematográfico da DC Comics. 
Para quem gosta da heroína, o 
filme já está disponível em DVD 
(R$ 39,90) e Blu-Ray (R$ 49,90), 
mas também é possível ir mais a 
fundo nessa história e conhecer 
a série original. O box Mulher-
Maravilha – A coleção completa 
(R$ 199,90) traz três temporadas da 
série produzida na década de 1970. Acesse o produto 

por meio do 
QRCode
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QUE ATOR/ATRIZ – ATUAL OU DE QUALQUER 
ÉPOCA – MERECIA GANHAR O OSCAR?

LER&CIA / Lojas
OPINIÃO

INTERNET
      SITE 
www.livrariascuritiba.com.br

SAC: 0800 643 9697

      FACEBOOK
www.facebook.com/grupolivrariascuritiba

      TWITTER
twitter.com/livcuritiba

      INSTAGRAM
grupolivrariascuritiba

BALNEÁRIO CAMBORIÚ
•  Balneário Shopping (47) 3263-8512

BLUMENAU
• Neumarkt Shopping (47) 3144-9100
• Norte Shopping (47) 3057-2404

CRICIÚMA
• Nações Shopping (48) 2101-8940

FLORIANÓPOLIS (48) 3271-6000
• Rua Felipe Schmidt, 60 • Beiramar Shopping 
• Continente Shopping

ITAJAÍ
• Itajaí Shopping (47) 3083-9232

CURITIBA (41) 3330-5000  
• Shopping Curitiba • Shopping Estação 
• Shopping Mueller • Shopping Palladium 
• ParkShoppingBarigüi • Shopping 
Jardim das Américas • Boca Maldita • 
Avenida Mal. Floriano Peixoto, 1.762 

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 
• Shopping São José (41) 3330-6651

LONDRINA 
• Catuaí Shopping (43) 3294-8300

MARINGÁ 
• Catuaí Shopping (44) 3219-2150
• Maringá Park Shopping Center (44) 3219-2170

PONTA GROSSA 
• Shopping Palladium (42) 3219-5650

FOZ DO IGUAÇU 
• Shopping Catuaí Palladium (45) 3939-0060

JOINVILLE
• Shopping Mueller (47) 3145-2600
• Garten Shopping (47) 3043-9402

SÃO PAULO 
• Shopping Leste Aricanduva (11) 3143-0950

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
• Vale Sul Shopping (12) 3307-5514

DIADEMA   
• Shopping Praça da Moça (11) 4051-2704

TABOÃO DA SERRA 
• Shopping Taboão (11) 4701-5082

NOVA LOJA
SÃO PAULO 
• Shopping Metrô Tucuruvi  (11) 4873-0840

“Acho que Gary Oldman merece 
levar a estatueta para casa. 
Sua atuação como Churchill 

em O destino de uma nação 
está sensacional. Meryl Streep, 
em The Post – A guerra secreta, 
também merece. Como sempre, 
uma atuação precisa e fenomenal. 
Por isso é figurinha carimbada na Academia.”

Lucas Coelho é produtor e gestor de carreiras.

“Muito antes de Meryl Streep 
acumular 21 indicações ao Oscar, 
havia Bette Davis, atriz cuja 

presença magnética nos filmes 
Perigosa (1936) e Jezebel (1939) 
lhe rendeu duas estatuetas. Em sua 
quase obsessão pela terceira encontrou 
um obstáculo, e ele era tão imponente 
quanto ela. Se chamava Joan Crawford. Competindo com 
sua arquirrival na categoria de Melhor Atriz, pelo trash 
cult O que terá acontecido a baby Jane? (1962), Davis 
terminou, infelizmente, aquela noite de mãos vazias.” 

Joyce Pais é editora-chefe do portal Cinemascope.

 

“A Marcelia Cartaxo pelo papel 
de Macabea em A hora da 
estrela (1985), de Suzana 

Amaral, e da prostituta Laurita em 
Madame Satã (2002), de Karim 
Aïnouz. Está certo que ela levou 
um Urso de Prata em Berlim por sua 
Macabea – uma personagem cujo principal 
atributo é não ter brilho algum. Marcelia consegue lhe 
dar ‘falta de vida’ com maestria. Uma das grandes atrizes 
brasileiras, é normalmente convidada para um certo tipo 
de personagem, de perfil sociocultural marginalizado, mas 
que certamente tem uma dimensão artística muito maior.” 

Flávia Rocha é jornalista, poeta, roteirista, produtora e 
fundadora da Academia Internacional de Cinema (AIC).
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Livros / LER&CIA
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DE R$ 54,70

POR R$ 49,20
TERCEIRO FATOR – O 
SEGREDO DE DRULL
CELITO F. BONETTE, MARILENE L. 
MADSEN/ Editora Íthala

Em um mundo futurista uma civi-
lização sofre uma série de reveses. 
Em meio ao drama da busca pela 
sobrevivência, descobrem em seu 
planeta a existência de outra civi-
lização mais avançada.

DE R$ 39,80

POR R$ 35,80
BEM ATRÁS DE VOCÊ 
LISA GARDNER/ Gutenberg

Após uma tragédia, o jovem Telly 
ressurge como o principal suspeito 
de uma onda de assassinatos. Só 
uma pessoa é capaz de desenhar 
o perfil do criminoso: o hábil ex-a-
gente do FBI Pierce Quincy, que é 
convocado para colaborar na inves-
tigação do caso. 

DE R$ 59,90

POR R$ 53,90
O INQUISIDOR
CATHERINE JINKS/ Marco Polo

O inquisidor Padre Bernard é co-
locado como responsável pela in-
vestigação do assassinato de seu 
superior. Porém, em uma reviravol-
ta no caso, ele acaba se tornando 
o principal suspeito do crime. Uma 
história de assassinato e luxúria na 
França do século XIV. 

DE R$ 39,90

POR R$ 35,90
A FORMA DA ÁGUA
GUILLERMO DEL TORO, DANIEL 
KRAUS/ Intrínseca

História de Guillermo del Toro, A 
forma da água conta sobre o amor 
entre Elisa, uma faxineira muda, e o 
deus Brânquia, um homem-anfíbio 
que o governo americano planeja 
usar como arma em plena Guerra 
Fria. 

DE R$ 180,00

POR R$ 162,00
BOX MISTBORN - 
SEGUNDA ERA 
BRANDON SANDERSON/ 
Leya

Box com os volumes 
4, 5 e 6 e um caderno 
exclusivo ocupando o 
espaço onde será inserido 
o sétimo e último volume, 
ainda a ser lançado. A 
segunda era de Mistborn 
mostra o progresso de 
Scadrial, 300 anos após 
os acontecimentos da 
primeira saga. 

LANÇAMENTO

LANÇAMENTO

LANÇAMENTO
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DE R$ 29,90

POR R$ 26,90
ESTRELAS DA 
SORTE – LIVRO 1
NORA ROBERTS/ Arqueiro

Para celebrar a ascensão da nova 
rainha, três deusas da Lua criam 
três estrelas: uma de fogo, uma de 
gelo e uma de água. Mas elas caem 
do céu, colocando o destino de to-
dos os mundos em perigo. Novo 
romance de Nora Roberts.

LANÇAMENTO

DISPONÍVEL 
A PARTIR DE 

05.03.18

DE R$ 29,90

POR R$ 26,90
UMA PROPOSTA E 
NADA MAIS – LIVRO 1 
MARY BALOGH/ Arqueiro

Quando Hugo resgata Gwen de um 
acidente, ele a enxerga como uma 
aristocrata mimada, ao passo que 
ela o despreza. Nenhum dos dois 
planeja se apaixonar pelo outro. 
Primeiro livro da série Clube dos 
Sobreviventes.

LANÇAMENTO

DISPONÍVEL 
A PARTIR DE 

05.03.18
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SELEÇÃO IMPERDÍVEL ROCCO

por R$

53,90

de R$ 

59,90

por R$

44,90

de R$ 

49,90

por R$

62,90

de R$ 

69,90

99 dias

A Viajante
Isabel de Castela

por R$

44,90

de R$ 

49,90

Garotas más

por R$

44,90

de R$ 

49,90

Você

7
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DE R$ 29,90

POR R$ 26,90
A PRINCESA SALVA A SI 
MESMA NESTE LIVRO
AMANDA LOVELACE/ Leya

Amor e empoderamento em versos   
que levam os contos de fada à rea-
lidade feminina do século XXI. Este 
é, acima de tudo, um livro sobre re-
siliência e sobre a possibilidade que 
todos têm de escrever suas pró-
prias histórias e seus finais felizes.

DE R$ 49,90

POR R$ 44,90
UM CAVALHEIRO 
EM MOSCOU
AMOR TOWLES/ Intrínseca

Em meio à Revolução Russa, Alek-
sandr é acusado de escrever uma 
poesia contra os ideais revolucio-
nários. Condenado a passar o resto 
dos seus dias no sótão de um hotel 
de luxo, ele precisa usar seu char-
me e carisma para sobreviver.

LANÇAMENTO

DE R$ 39,90

POR R$ 35,90
VIAGEM AO CENTRO 
DA TERRA – EDIÇÃO 
BOLSO DE LUXO
JULES VERNE/ Jorge Zahar

Em 1863 o renomado professor 
Otto Lidenbrock, geólogo e mine-
ralogista, descobre uma mensagem 
cifrada descrevendo uma viagem 
ao centro da Terra. É o que basta 
para se lançar na mesma aventura.

LANÇAMENTO

DE R$ 42,90

POR R$ 38,60
FILHOS DE NAZISTAS
TANIA CRASNIANSKI/ Vestígio

Eles ainda eram crianças ou ado-
lescentes durante a guerra, vivendo 
sob a proteção de seus pais afetuo-
sos e poderosos. Para eles, a queda 
do Reich foi um verdadeiro choque 
de realidade. Inocentes e incons-
cientes dos crimes, eles descobri-
ram depois tudo que acontecia. 

LANÇAMENTO

HI
ST

ÓR
IA

DE R$ 69,90

POR R$ 62,90
BABILÔNIA
PAUL KRIWACZEK/ Jorge Zahar

Paul Kriwaczek conta a história da 
antiga Mesopotâmia, desde as pri-
meiras povoações até a chegada 
dos persas no século VI a.C. O au-
tor faz uma crônica da ascensão e 
queda do poder dinástico e analisa 
suas numerosas inovações e inven-
ções materiais, sociais e culturais.

LANÇAMENTO

DE R$ 34,90

POR R$ 31,40
COMO OS ANIMAIS 
SALVARAM 
MINHA VIDA
LUISA MELL/ Globo

Com honestidade, Luisa 
Mell escancara passa-
gens fortes e polêmicas 
de como os animais a 
tiraram de uma depressão 
profunda. Conta sobre 
seu estilo de vida vegano, 
sua luta contra rodeios, 
vaquejadas, testes em 
animais, maus-tratos e 
abandono de bichos. 

LANÇAMENTO
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Bíblia NVI Leitura 
Perfeita (PRETA) 

De: R$ 29,90 

Por: R$ 26,90

Bíblia NVI Leitura 
Perfeita (CEREJEIRA) 

De: R$ 39,90 

Por: R$ 35,90

Bíblia NVI Leitura 
Perfeita (VERMELHA) 

De: R$ 49,90 

Por: R$ 44,90

Bíblia NVI Leitura Perfeita 
Letra Grande (FLORES) 

De: R$ 59,90 

Por: R$ 53,90

Bíblia NVI Leitura Perfeita  
Letra Grande (COURO BONDED) 

De: R$ 69,90 

Por: R$ 59,90
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http://www.livrariascuritiba.com.br/princesa-salva-a-si-mesma-neste-livro-a-leya-lv424090/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/um-cavalheiro-em-moscou-intrinseca-lv426171/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/viagem-ao-centro-da-terra-edicao-bolso-de-luxo-zahar-lv426144/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/filhos-de-nazistas-vestigio-lv424295/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/babilonia-a-mesopotamia-e-o-nascimento-da-civilizacao-zahar-lv426583/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/como-os-animais-salvaram-minha-vida-globo-lv427049/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/biblia-nvi-leitura-perfeita-capa-flores-thomas-nelson-lv427493/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/biblia-nvi-leitura-perfeita-capa-cerejeira-thomas-nelson-lv427494/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/biblia-nvi-leitura-perfeita-capa-vermelha-thomas-nelson-lv427495/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/biblia-nvi-leitura-perfeita-capa-verde-thomas-nelson-lv427492/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/biblia-nvi-leitura-perfeita-capa-preta-thomas-nelson-lv427491/p


Série Clássicos da Literatura / LER&CIA

OS BICHOS,
A UTOPIA E 
A DISTOPIA

 > Escrita por George Orwell durante a 2ª 
Guerra Mundial, A revolução dos bichos é 
uma fábula que discute a busca pelo poder. 
Publicado em 1945, narra a história da 
revolta dos animais de uma fazenda contra 
seus donos – a revolução é liderada pelos 
porcos Napoleão e Bola de Neve. A obra 
traz uma metáfora ao regime comunista 
de Stalin e causou mal-estar na época do 
lançamento, marcando desde então sua 
importância política, social e literária. 

–  por que ler? –
Para o professor e doutor em Letras 

pela Universidade Federal do Rio Gran-
de do Sul, Jian Marcel Zimmerman, tra-
ta-se de uma obra que consegue associar 
conteúdo intelectual relevante com a lu-
dicidade da atividade de leitura. “Há um 
equilíbrio entre peso e leveza, é uma lei-
tura agradável que desperta reflexões im-
portantes”. 

–  temas abordados –
A União Soviética após a revolução 

de 1917, com a ascensão de Josef Stalin 
e da ditadura burocrática e totalitária, é 
o tema mais evidente, segundo observa 
Jian Marcel Zimmermann. “Entretanto, 
em virtude da maestria com que a obra foi 
composta, é possível detectar incontáveis 
temas – como as estratégias discursivas do 
ser humano, relações de poder etc – que, 
sob certo sentido, podem sobrepor-se aos 
demais.” De acordo com o especialista, a 
obra tematiza, ainda, um fenômeno que 
ganha força no cenário contemporâneo, 
“que é o do ‘apagamento da história’, tão 
útil a políticas que se utilizam da aliena-
ção para atender a seus interesses.” 

–  literatura distópica –
A distopia é uma corrente filosófica 

que faz oposição à utopia. Enquanto na 
utopia o sistema é perfeito e igualitário, na 
distopia a sociedade é totalitária, autoritá-
ria e opressora. A literatura distópica é crí-
tica e satírica e mostra governos tirânicos e 
ditatoriais. Além de A revolução dos bichos, 
outras obras marcantes desse estilo são 
1984 e Senhor das Moscas. “O processo 
desenvolvido na narrativa parte do desvela-
mento de uma situação política opressiva. 
O narrador criado por Orwell faz uma crí-
tica direcionada e cheia de ironia, utilizan-
do em suas metáforas elementos que são 
de fácil apreensão para o leitor. Ademais, o 
texto expõe o descompasso entre o discur-
so e as ações, a esperança se transforma em 
decepção, a utopia se transforma em disto-
pia”, observa Jian Marcel Zimmerman. l

A REVOLUÇÃO 
DOS BICHOS
Companhia 
das Letras
R$ 32,90

SOBRE O 
AUTOR 
George Orwell 
é o pseudônimo 
do escritor Eric 
Arthur Blair. 
Nasceu na Índia 
Britânica, em 
1903, tornou-se 
jornalista, crítico 
e romancista. 
Ficou conhecido 
por demonstrar 
em seus textos 
sua apurada 
consciência 
social e trazer 
críticas pesadas 
ao autoritarismo.  
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A analogia trazida no livro não preza pela suti-
leza: Napoleão é Stalin; Bola-de-Neve, Trotsky. Os 
porcos buscam tomar o poder de seus donos hu-
manos e criar uma sociedade utópica e igualitária. 
Os acontecimentos narrados trazem referências e 
uma crítica pesada aos fatos políticos e sociais da 
época. Cego pelo poder, Napoleão acaba afastan-
do Bola de Neve, muda as regras e estabelece, en-
fim, uma ditadura.  

O estilo literário – a literatura distópica – pas-
seia entre as fábulas morais e a sátira política e, de 
forma lúdica e criativa, aborda assuntos como po-
der, corrupção, desigualdade e crueldade – obser-
vados nos animais, mas representando as fraquezas 
humanas.  
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Bíblia NVI Leitura 
Perfeita (PRETA) 

De: R$ 29,90 

Por: R$ 26,90

Bíblia NVI Leitura 
Perfeita (CEREJEIRA) 

De: R$ 39,90 

Por: R$ 35,90

Bíblia NVI Leitura 
Perfeita (VERMELHA) 

De: R$ 49,90 

Por: R$ 44,90

Bíblia NVI Leitura Perfeita 
Letra Grande (FLORES) 

De: R$ 59,90 

Por: R$ 53,90

Bíblia NVI Leitura Perfeita  
Letra Grande (COURO BONDED) 

De: R$ 69,90 

Por: R$ 59,90

http://www.livrariascuritiba.com.br/revolucao-dos-bichos-a-cia-das-letras-lv208178/p
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LER&CIA / Livros

DE R$ 59,90

POR R$ 53,90
LIDERANÇA E DISRUPÇÃO 
MICHAEL L. TUSHMAN, CHARLES A. 
O’REILLY/ HSM

O livro apresenta uma nova com-
preensão sobre como melhorar 
negócios existentes e, ao mesmo 
tempo, conquistar novos merca-
dos, nos quais flexibilidade, auto-
nomia e experimentação estão na 
ordem do dia.

LANÇAMENTO

DE R$ 49,90

POR R$ 44,90
A HISTÓRIA DA AIRBNB
LEIGH GALLAGHER/ Buzz Editora

Esta é a notável história por trás da 
cúpula da criação e crescimento da 
Airbnb, a plataforma de hospeda-
gem online avaliada em US$ 30 bi-
lhões, que se tornou, em menos de 
uma década, o maior provedor de 
acomodações do mundo e revolu-
cionou o mercado de hospedagem.

LANÇAMENTO

EC
ON

OM
IA

DE R$ 49,90

POR R$ 44,90
INSTITUIÇÕES, MUDANÇA 
INSTITUCIONAL E 
DESEMPENHO ECONÔMICO 
DOUGLASS C. NORTH/ Três Estrelas

Um dos mais inovadores estudos de 
história econômica das últimas dé-
cadas, esse livro demonstra como 
as instituições e as mudanças insti-
tucionais afetam de maneira crucial 
o desempenho das economias. 

LANÇAMENTO

GE
RA

L

DE R$ 34,90

POR R$ 31,40
A MAMÃE É PUNK 
- CRÔNICAS DA 
ADOLESCÊNCIA
ANA CARDOSO/ Belas Letras

O que acontece quando 
saímos da zona de con-
forto da maternidade? 
Treta. A adolescência é 
para os fortes. Calma. 
Respira fundo e vamos 
tentar entender juntas 
este caos chamado 
adolescência.

LANÇAMENTO

DISPONÍVEL A 
PARTIR DE
23/03/18

DE R$ 34,90

POR R$ 31,40
JESUS HEADHUNTER 
ALCIDES FERRI/ LITERare Books

Alcides Ferri mostra como Jesus 
formou a sua equipe de trabalho, 
ao atuar como headhunter. O re-
sultado que Ele obteve mostra que 
seu método foi apropriado. A obra 
proporciona reflexões para profis-
sionais envolvidos com captação e 
promoção de talentos.

LANÇAMENTO
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De: R$ 49,00

Por: R$ 44,10

As palavras andantes
De: R$ 44,90

Por: R$ 40,40

Insanidade mental
De: R$ 31,90

Por: R$ 28,70

Assassinato no Expresso Oriente
De: R$ 24,90

Por: R$ 21,65

A felicidade está ao seu lado
De: R$ 94,00

Por: R$ 86,60

Paris: biografia de uma cidade

http://www.livrariascuritiba.com.br/lideranca-e-disrupcao-hsm-lv426126/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/historia-da-airbnb-a-buzz-lv426279/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/instituicoes-mudanca-institucional-e-desempenho-economico-tres-estrelas-lv425383/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/mamae-e-punk-a-belas-letras-lv426449/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/jesus-headhunter-literare-lv425854/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/paris-lpm-editores-lv245327/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/palavras-andantes-as-lpm-lv424898/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/insanidade-mental-lpm-lv425012/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/felicidade-esta-ao-seu-lado-a-lpm-lv426579/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/assassinato-no-expresso-oriente-lpm-lv391168/p


A abolição do homem 

De: R$ 29,90 

Por: R$ 26,90

Cartas de um diabo  
a seu aprendiz 

De: R$ 34,90 

Por: R$ 29,90

O peso da glória 

De: R$ 34,90 

Por: R$ 29,90

COM

CAPA
DURA

COM

CAPA
DURA

COM

CAPA
DURA

Os quatro amores 

De: R$ 34,90 

Por: R$ 29,90

COM

CAPA
DURA

Cristianismo puro e simples 

De: R$ 39,90 

Por: R$ 34,90

COM

CAPA
DURA

As lutas, a glória e o martírio 
de Santos Dumont 

De: R$ 59,90 

Por: R$ 53,90

Por que ética é mais 
importante do que religião 

De: R$ 19,90 

Por: R$ 17,50

Meu plano perfeito 

De: R$ 59,90 

Por: R$ 49,90 (cada)

COM

CAPA
DURA

O pequeno príncipe para 
crianças pequenas 

De: R$ 39,90 

Por: R$ 35,90

CAPA
ALMOFADADA

Hit makers 

De: R$ 49,90 

Por: R$ 44,90

Um vento à porta  

De: R$ 29,90 

Por: R$ 26,90

O livro de ouro da Mitologia 

De: R$ 34,90 

Por: R$ 31,40

Arrase! 

De: R$ 29,90 

Por: R$ 26,90

Uma dobra no tempo 

De: R$ 29,90 

Por: R$ 26,90

Todo o dinheiro do mundo  

De: R$ 39,90 

Por: R$ 35,90
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Quando a família Murry pensava que os problemas haviam terminado, 
um novo desafio surge. Charles Wallace agora tem seis anos de idade e 
o menino se tornou um problema na escola. Sofrendo bullying cons-
tante, Meg acha que o novo diretor da escola deveria ser responsável 
pelo menino, mas Charles Wallace fica terrivelmente doente antes que 
ela possa ajudá-lo.

Mas há algo estranho acontecendo. Charles Wallace diz a Meg que 
há dragões no quintal de casa e ela descobre que os dragões na verdade 
são Proginoskes, querubins feitos de asas, vento e chamas. E mais uma 
vez este é só o começo de uma nova aventura, onde Meg e seu amigo 
Calvin precisam correr contra o tempo para salvar seu irmãozinho. E, 
para fazer isso, eles devem partir em uma viagem para dentro do corpo 
do menino e lutar para restaurar a brilhante harmonia do universo.

Junte-se a Meg, Calvin e Charles Wallace nesta nova aventura repleta 
de seres incomuns, mundos novos e muitos heróis que precisam ultra-
passar seus medos para salvar o mundo!

A  s é r i e  U M A  D O B R A  N O  T E M P O
U M A  D O B R A  N O  T E M P O

U M  V E N T O  À  P O R T A

U M  P L A N E T A  E M  S E U  G I R O  V E L O Z

M U I T A S  Á G U A S

U M  T E M P O  A C E I T ÁV E L

CHARLES ESTÁ EM  

PERIGO.  E O MUNDO  
TODO  TAMBÉM!

2

l i v r o  2 U M A  D O B R A  N O  T E M P O  l i v r o  2

Arrase!
   O guia para

a felicidade, a liberdade
e a busca por estilo

Coragem 

De: R$ 34,90 

Por: R$ 31,40

O mau exemplo  
de Cameron Post 

De: R$ 39,90 

Por: R$ 35,90

COM

CAPA
DURA

COM

CAPA
DURA

http://www.livrariascuritiba.com.br/meu-plano-perfeito-thomas-nelson-lv417399/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/arrase-harpercollins-lv427263/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/um-vento-a-porta-livro-2-harpercollins-lv426402/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/uma-dobra-no-tempo-harpercollins-lv422915/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/todo-o-dinheiro-do-mundo-harpercollins-lv426415/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/livro-de-ouro-da-mitologia-o-nova-versao-harpercollins-lv424777/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/abolicao-do-homem-a-thomas-nelson-lv420214/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/hit-makers-harpercollins-lv426404/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/cartas-de-um-diabo-a-seu-aprendiz-thomas-nelson-lv421863/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/coragem-harpercollins-lv426515/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/peso-da-gloria-o-thomas-nelson-lv420216/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/mau-exemplo-de-cameron-post-o-harpercollins-lv425051/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/quatro-amores-os-thomas-nelson-lv418202/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/cristianismo-puro-e-simples-thomas-nelson-lv418200/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/por-que-etica-e-mais-importante-do-que-religiao-harpercollins-lv426403/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/meu-plano-perfeito-capa-flores-thomas-nelson-lv419830/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/lutas-a-gloria-e-o-martirio-de-santos-dumont-as-harpercollins-lv426513/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/pequeno-principe-para-criancas-pequenas-o-harpercollins-lv421873/p


 > Você acredita que o Facebook é uma rede social muito 
superficial? Um grupo de jovens amigos resolveu colocar 
à prova o potencial literário da internet e se surpreendeu 
em ver que milhares de pessoas começaram a interagir 
com seus conteúdos extensos, profundos e poéticos. Até o 
fechamento desta edição, o coletivo literário Textos cruéis 
demais para serem lidos rapidamente contabilizava mais 
de um milhão de fãs na sua página no Facebook, 263 mil 
seguidores no Instagram, mais de 970 mil seguidores no 
Twitter. Além disso, o grupo fechou 2017 comemorando 
a publicação de textos inéditos em formato de livro.

Em entrevista exclusiva à LER&CIA, eles falam sobre o trabalho, 
internet e literatura.

LER&CIA / Entrevista

LER&CIA | Como surgiu a ideia do co-
letivo Textos cruéis demais para se-
rem lidos rapidamente? Qual é o 
principal objetivo?
TCD – Igor | A ideia surgiu de um 
impasse: o Facebook é realmente 
uma rede social superficial? Querí-
amos colocar à prova a ideia de que 
não conseguiríamos atingir as pes-
soas com nossos textos. O resulta-
do: mais de um milhão de pessoas 
não só se identificam, como tam-
bém começaram projetos pessoais 
aliando literatura e internet. O ob-
jetivo, hoje, é fazer com que as pes-
soas desmistifiquem a visão de que 
a literatura está apenas nos livros e 
oráculos da língua portuguesa; que 
ela pode habitar outros espaços, 
vestir outras formas e atingir ou-
tro público, de jovens leitores, por 
exemplo.

Quem escreve? Como o público pode 
interagir?
TCD – Letícia | Na equipe escrevem 
o Igor Pires, a Maria Luiza Moreira 
e eu, Letícia Loureiro. A Gabriela 
Barreira é a nossa designer. O pú-
blico interage através de comentá-
rios nos nossos textos no Facebook, 
nas fotos do Instagram, e nos vídeos 
do nosso canal no YouTube. Além 
disso, podem enviar mensagens 
pela página do Facebook, pelo Ins-
tagram e pelo Tumblr. O Twitter é 
a nossa rede social mais interativa: 
os leitores enviam muitas menções 
à página e postam fotos do livro e 
textos nossos frequentemente. É 
onde conseguimos conversar mais 
diretamente com eles. 

Para você, o que significa escrever?
TCD – Letícia | Para mim, escrever 
é uma forma de desabafo, desde 
criança: comecei a escrever aos oito 
anos. Até por ser bem tímida quan-

UMA ENTREVISTA 

sincera
DEMAIS PARA SER 
LIDA RAPIDAMENTE
POR MELINA POCKRANDT
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Entrevista / LER&CIA

do era mais nova, foi a melhor ma-
neira que encontrei para me expres-
sar. E sempre foi muito importante 
pro meu autoconhecimento, para 
descobrir uma série de caracterís-
ticas e sentimentos que eu não co-
nheceria tão bem caso não escre-
vesse sobre eles.

TCD – Igor | Escrever é o que fica de-
pois do mundo causar espanto sobre 
mim. Ferreira Gullar dizia algo pró-
ximo a isso e é a sensação que tenho. 
Escrever se tornou uma ferramenta 
de libertação, mas também um ins-
trumento que canaliza minha afeta-
ção sobre o mundo e vice-versa.

TCD – Maria Luiza | Eu comecei a es-
crever quando percebi que eu não ti-
nha muita voz nas minhas relações e 
passei a interiorizar as coisas que eu 
tinha a dizer. Depois de um tempo 
assim, percebi que precisava colo-
car em algum lugar tudo isso que eu 

deixava de dizer e comecei a escre-
ver. A escrita foi um escape. É um 
lugar paralelo onde eu tenho voz.

De alguma maneira todo esse alcance 
e sucesso tornou a escrita um peso ou 
ainda é um prazer? Como isso se tor-
nou parte da rotina de vocês?
TCD – Letícia | Passamos, sim, por 
momentos de menor inspiração. 
Mas, como somos três escritores, 
conseguimos nos revezar. Às vezes 
um de nós escreve menos e outro 
escreve mais e consegue adminis-
trar melhor as redes sociais. Prin-
cipalmente o Facebook, onde pu-
blicamos os nossos textos maiores. 
Publicamos ilustrações no Face-
book e textos de leitores, o que tam-
bém ajuda com a manutenção da 
página e faz com que o processo 
criativo não se torne exaustivo. Eu 
passei a escrever com mais frequên-
cia quando entrei na equipe. Se tor-
nou parte da minha rotina publicar 

também trechos menores no Twit-
ter, mas continua sendo um proces-
so agradável, até porque os comen-
tários dos leitores e textos de outras 
pessoas me inspiram. Quando vejo 
que não estou inspirada o suficiente 
para isso, não escrevo.

O sucesso do projeto e aumento do pú-
blico surpreendeu vocês?
TCD – Letícia | Quando eu comecei 
a fazer parte da equipe, a página já 
era grande. Mas hoje, alguns meses 
depois, crescemos muito. Apesar de 
já atingirmos muitas pessoas quan-
do comecei a escrever na Textos 
cruéis demais, a proporção que tudo 
tomou ainda me surpreende. Eu re-
almente nunca imaginei que tanta 
gente leria o que escrevo. Fico mui-
to grata pelos leitores que temos e 
pelos comentários deles, por ver 
que podemos ajudar tantas pessoas 
com o nosso projeto. 

>>>

quem responde/quem escreve

Letícia Loureiro 
de Nazareth

21 anos

Estudante de Letras 
Português/Inglês

Igor Pires
da Silva

22 anos

Estudante de 
Comunicação Social

Maria Luiza 
Moreira

21 anos

Estudante de Medicina
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TCD – Igor | Ainda assim, é sempre 
um espanto ver como um texto seu 
pode circular por tantas pessoas, em 
tantos ambientes. No final, sinto 
que é essa a graça de se despir para 
tanta gente: existe a possibilidade 
das variadas interpretações, do texto 
vestir experiências e vivências dife-
rentes.

TCD – Maria Luiza | Para mim, que 
não estou na equipe desde o início 
e que, antes de entrar, já era uma 
tcdete (como chamamos os fãs da 
Textos cruéis demais), não foi uma 
surpresa. Eu conhecia a escrita da 
maioria dos integrantes pelo Tum-
blr, e quando eu soube que estariam 
compilados numa página os textos 
deles, eu sabia que eles iriam lon-
ge. Sabia que conseguiriam colocar 
muita gente para fazer uma pausa 
na correria dos dias.

Em sua opinião, por que Textos cru-
éis demais faz tanto sucesso com o 
público?
TCD – Letícia | Acho que nossos textos 
fazem sucesso porque são sinceros. 
São textos sobre o que sentimos, so-
bre a forma que enxergamos o mun-
do e sobre como o amor deixou suas 
marcas em nós; o que acaba geran-
do empatia e identificação com o 
público, uma vez que estamos to-
dos neste barco imenso que é sen-
tir. É claro que nem todos os textos 
são cruéis, apesar do nome da pági-
na influenciar muito no que os lei-
tores esperam encontrar no que es-
crevemos. Há muitos que têm uma 
mensagem positiva, envolvendo au-
toaceitação e amor próprio. 

Como foi publicar o livro? Há conteú-
dos diferenciados na publicação?
TCD – Igor | Ainda hoje eu sinto que 
não aconteceu, sabe? Escrever um 
livro e publicá-lo sempre foi um 

grande sonho, até que, pronto! Aqui 
está. E você nunca está prepara-
do, na verdade, pra ver tantas coi-
sas boas acontecendo. O livro está 
na lista dos mais vendidos há um 
tempo; não tivemos o maior inves-
timento do mundo e mesmo assim 
ele vem esgotando a cada semana 
nas livrarias. Então, sim, é uma feli-
cidade sem tamanho, mas também 
um sentimento de dever cumprido 
e de, enfim, estar no mundo.

O livro tem conteúdo inédito e 
o público poderá encontrá-lo vivo, 
honesto e extremamente humano. 
A história é a história a que todos 
nós somos submetidos: ciclos e fins. 
É sobre alguém tentando encontrar 
seu caminho, até achá-lo e vivê-lo 
da melhor maneira possível.

Quais são os temas sobre os quais vo-
cês mais gostam de escrever? 
TCD – Letícia | Eu gosto muito de es-
crever sobre o meu processo de au-
todescoberta e autoaceitação. Acho 

muito importante me conhecer, ad-
mitir pra mim mesma os meus de-
feitos e inseguranças e, a partir do 
que escrevo, poder me entender e 
mudar aquilo que me incomoda.

TCD – Maria Luiza | Gosto muito de 
escrever sobre empatia, luz, energia 
e sobre o que as relações me desper-
tam. Também escrevo muito textos 
em tons de declarações para amigos. 
Mas independentemente do tema, 
eu gosto muito de ser honesta e fiel 
ao que eu sinto. Sempre. Meus tex-
tos carregam muita verdade sobre a 
minha vida, tanto é que quando um 
amigo lê algum texto na TCD, sem-
pre sabe que é o meu. Até pelo jeiti-
nho característico que cada um tem 
de escrever.

TCD – Igor | Escrevo de tudo um 
pouco, mas tenho um cisco visível 
que é o amor, qualquer tipo dele. 
Minhas experiências também são 
documentadas em forma de texto: 

LER&CIA / Entrevista

14 MARÇO E ABRIL DE 2018



viagens, amores e relações inter-
pessoais abraçam meus olhos com 
mais frequência.

Se por um lado as redes sociais tiram 
o tempo das pessoas lerem; por ou-
tro, permitem que textos como os de 
vocês se espalhem mais rapidamen-
te. Há mais bônus ou ônus nas redes 
sociais? 

TCD – Letícia | Um dos bônus é 
o alcance daquilo que escrevemos: 
nas redes sociais, atingimos muitas 
pessoas, diariamente. Outro é ter-
mos a chance de nos comunicar di-
retamente com os nossos leitores, 
de trocar experiências e opiniões 
sobre o nosso trabalho. Além disso, 
as redes sociais permitem uma es-
crita menos rígida, menos preocu-
pada com a norma culta e com as 
formalidades. Uma das nossas mar-
cas são os inícios de frase com letra 
minúscula, o que nos aproxima da 
forma como a maior parte do pú-
blico escreve na internet. 

Maior ônus, na minha opinião, 
é o plágio. Eu detesto encontrar 
textos que escrevemos em outras 
páginas sem os devidos créditos. 
Me sinto muito desvalorizada. É 
ainda pior quando vejo comentá-
rios dizendo que deveríamos acei-
tar esse tipo de atitude porque “a 
internet é assim mesmo”. Sempre 
que encontro algum plágio denun-
cio e divulgo para o nosso público. 
Plagiadores precisam arcar com as 
consequências dos próprios atos. 

Outro ônus é que, na pressa 
do cotidiano, muitas pessoas não 
conseguem parar para ler os tex-
tos maiores por inteiro. Mas, nesse 
sentido, acredito que o Twitter seja 
um facilitador para os que têm me-
nos tempo, por conter trechos bem 
menores. 

Então acredito que, no geral, 
existem mais bônus.  l

eu escrevo porque preciso.
porque sinto a necessidade de olhar de perto as feridas e cutucá-las, até que 

[sangrem mais uma veze quem sabe depois de muito bem conhecidas
um dia deixem de doer
ou eu só aprenda a aceitá-las
exatamente como permanecerão
eu escrevo porque era tímida demais pra conversar sobre mime precisava de uma forma de me descobrir e de aprender a lidar com todas as  

[minhas fragilidadesmeus sentimentos e meus pensamentos
meu jeito de ver o mundo
de me amar e de amar algumas das pessoas que me cercamescrevo porque às vezes as palavras ficam entaladas na garganta e a única maneira [que encontram para escapar é através das minhas mãosnas folhas dos cadernos
nas telas de computadores
nas redes sociais, lidas por tantas pessoas
que se identificam
e talvez se sintam menos estranhas por lidarem com situações parecidas com as minhaspor sentirem o mesmo
e param o que estão fazendo pra me dizer o que sentemescrever, nessas horas, ganha um novo propósito
que nunca pensei que teria
quando aos oito anos inventava minhas histórias sem sentido em que uma caixa saía [de dentro da outra e de dentro da outra e da outra num ciclo infinitoquando aos dez escrevia um poema rimado sobre a história do Brasile aos quinze falava sobre minhas frustrações e meus amores não correspondidoshoje, escrevo muito
principalmente sobre mim
me abro do jeito que sou, sem me preocupar em soar intocável, perfeita ou 

[bem-resolvida de todopor isso tem sido um ato de coragem
lido, dividido e sentido pelos leitores
que permaneça assim
honesto e meu
e que mais pessoas possam me ver do jeito que sou
sem disfarces.

TEXTOS CRUÉIS 
DEMAIS PARA 
SEREM LIDOS 
RAPIDAMENTE
Globo Alt
R$ 39,90

TCD NA LER&CIA
Pedimos para o coletivo literário compartilhar um pouco suas 
ideias sobre a escrita. E eles escreveram algo exclusivo para nós.

CONHEÇA A OBRA
twitter.com/textoscrueis

instagram.com/textoscrueisdemais 

facebook.com/textoscrueisdemais

textoscrueisdemais.com 

textoscrueisdemais.tumblr.com

Entrevista / LER&CIA
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DE R$ 41,90

POR R$ 37,70
SEMPRE EXISTE 
UMA RAZÃO
ELISA MASSELLI/ Lúmen Editorial

Maria Clara estava revoltada com a 
vida. Não entendia por que todos 
os seus relacionamentos termi-
navam  e nem por que havia sido 
abandonada ao nascer. O que Ma-
ria Clara terá de aprender para ser 
feliz? 

DE R$ 29,90

POR R$ 26,90
NEM TUDO QUE 
RELUZ É OURO
AMARILIS DE OLIVEIRA/ 
Vida e Consciência

Este livro conta a 
história de pessoas que, 
cegas pelo orgulho e 
pela ganância, criaram 
dificuldades em suas 
vidas e tiveram de trilhar 
o caminho da dor para 
entender que somente 
a ligação com Deus e a 
prece sincera poderiam 
resolver seus problemas.

DE R$ 182,00

POR R$ 163,80
DICIONÁRIO 
BÍBLICO 
ILUSTRADO VIDA 
Editora Vida

Completamente atu-
alizado, com recursos 
mais fáceis de usar do 
que nunca, o Dicionário 
Bíblico Ilustrado Vida 
pode ser utilizado tanto 
por quem busca informa-
ções de maneira rápida 
quanto por quem busca 
um estudo aprofundado 
de centenas de tópicos. 

LANÇAMENTO
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DE R$ 29,90

POR R$ 26,90
O GRANDE LIVRO DO 
HO’OPONOPONO
JEAN GRACIET, DR. LUC BODIN, 
NATHALIE BODIN/ Vozes

Por trás de toda situação e acon-
tecimento que ocorre na sua vida, 
esconde-se uma memória. A fina-
lidade do Ho’oponopono é liberar 
você de tudo o que possa impor 
obstáculos na sua vida. 

AU
TO

AJ
UD

A

DE R$ 34,90

POR R$ 31,40
A FÓRMULA DA 
FELICIDADE
MO GAWDAT/ Leya

Engenheiro bem-sucedido e alto 
executivo do Google, Mo Gawdat 
desenvolveu um algoritmo com 
base no entendimento de como 
o cérebro processa a alegria e a 
tristeza, encontrando, literalmente, 
uma fórmula para a felicidade. 

DE R$ 39,00

POR R$ 31,90
TREINE O SEU CÉREBRO 
PARA PROVAS 
AUGUSTO CURY/ Método

Você já teve um “branco” na hora 
da prova, mesmo estando prepa-
rado? Este livro te levará ao estudo 
da mente e mostrará que o resulta-
do nas provas não depende apenas 
de uma boa preparação, mas tam-
bém da gestão da sua emoção.

LANÇAMENTO

FI
LO

SO
FI

A

SO
CI

OL
OG

IA

DE R$ 29,90

POR R$ 26,90
QUAL É A TUA OBRA? 
MARIO SERGIO CORTELLA/ VOZES

A ideia de trabalho como castigo 
precisa ser substituída pelo concei-
to de realizar uma obra. Enxergar 
um significado maior na vida apro-
xima o tema da espiritualidade ao 
mundo do trabalho. Um texto en-
volvente sobre as inquietações do 
mundo corporativo. 

DE R$ 59,90

POR R$ 53,90
A INDIVIDUALIDADE NUMA 
ÉPOCA DE INCERTEZAS
ZYGMUNT BAUMAN/ Jorge Zahar

À luz da sociologia, filosofia, teoria 
cultural e literatura, os autores revi-
sitam as ideias sobre como a indivi-
dualidade se constituiu em diversas 
épocas e propõem uma reflexão 
sobre as complexidades de ser hu-
mano no mundo moderno.

LANÇAMENTO
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http://www.livrariascuritiba.com.br/sempre-existe-uma-razao-lumen-editorial-lv425503/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/nem-tudo-que-reluz-e-ouro-vida-e-consciencia-lv423138/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/dicionario-biblico-ilustrado-vida-vida-lv426054/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/grande-livro-do-ho-oponopono-o-vozes-lv408805/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/formula-da-felicidade-a-leya-lv423235/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/treine-o-seu-cerebro-para-provas-metodo-lv425877/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/qual-e-a-tua-obra-vozes-lv218910/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/individualidade-numa-epoca-de-incertezas-a-zahar-lv426141/p
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PREÇOS ESPECIAIS NOS LANÇAMENTOS DA EDITORA PLANETA!

A SORTE SEGUE A CORAGEM!
Mario Sergio Cortella

R$ 34,90 | R$ 31,40

PALÁCIO DE MENTIRAS
(Série The Royals #3)

Erin Watt
R$ 39,90 | R$ 35,90

PRINCESA DE PAPEL
(Série The Royals #1)

Erin Watt
R$ 39,90 | R$ 35,90

PRÍNCIPE PARTIDO
(Série The Royals #2)

Erin Watt
R$ 39,90 | R$ 35,90

O QUE O SOL FAZ COM AS FLORES
Rupi Kaur

R$ 34,90 | R$ 31,40

365 REFLEXÕES PARA VIVER O AGORA
Flavia Melissa

R$ 26,90 | R$ 24,20

SEMPRE FAÇO TUDO ERRADO
QUANDO ESTOU FELIZ

Raquel Segal
R$ 29,90 | R$ 26,90

A BATALHA DE ARDENAS
Antony Beevor

R$ 99,90 | R$ 89,90

50 IDEIAS DE ASTRONOMIA QUE
VOCÊ PRECISA CONHECER

Giles Sparrow 
R$ 36,90  | R$ 33,20

TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER 
SOBRE A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL

Santiago Farrell
R$ 37,90 | R$ 34,10

TUDO O QUE VOCÊ PRECISA
SABER SOBRE PSICANÁLISE

Silvia Ons
R$ 39,90 | R$ 35,90

SEU UNIVERSO INTERIOR
Krishnamurti 

R$ 39,90 | R$ 35,90

PRECISO SABER
Karen Cleveland

R$ 44,90 | R$ 40,40

TÁ LIGADO, MEU IRMÃO?
Mr. Poladoful

R$ 39,90 | R$ 35,90

CANÇÃO DE NINAR
Leïla Slimani

R$ 41,90 | R$ 37,70

SOCORRO, MEU FILHO
NÃO TEM LIMITES

Augusto Cury
R$ 29,90 | R$ 26,90

http://www.livrariascuritiba.com.br/sorte-segue-a-coragem-a-planeta-lv424962/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/que-o-sol-faz-com-as-flores-o-planeta-lv424961/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/50-ideias-de-astronomia-que-voce-precisa-conhecer-planeta-lv426601/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/preciso-saber-planeta-lv427260/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/princesa-de-papel-essencia-lv410063/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/365-reflexoes-para-viver-o-agora-academia-lv424965/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-a-primeira-guerra-mundial-planeta-lv426602/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/ta-ligado-meu-irmao-outro-planeta-lv427256/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/principe-partido-o-vol-2-essencia-lv417510/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/sempre-faco-tudo-errado-quando-estou-feliz-outro-planeta-lv424966/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-psicanalise-planeta-lv426603/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/cancao-de-ninar-tusquets-lv427273/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/palacio-de-mentiras-vol-3-essencia-lv424963/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/batalha-de-ardenas-a-critica-lv426600/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/seu-universo-interior-academia-lv426605/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/socorro-meu-filho-nao-tem-limites-academia-lv427252/p
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DE R$ 35,90

POR R$ 32,30
START PARA O 
BEM-ESTAR 
DENISE PORTUGAL/ Central Gospel

O termo que dá nome ao livro traz 
um significado importante: “S” de 
superação para vencer; “T” de trei-
namento constante; “A” de ação 
e atitude para mudar; “R” de res-
significação e resiliência e “T” de 
transformação de vida. 

DE R$ 79,90

POR R$ 71,90
COMO TRATAR DOENÇAS 
AUTOIMUNES 
TOM O BRYAN/ Buzz Editora

A obra pertence à rara categoria de 
livros que surgem para alterar de-
finitivamente o curso de inúmeras 
vidas. O autor explica com didatis-
mo os pilares do desenvolvimento 
da condição autoimune, que pode 
levar a mais de 150 doenças.

LANÇAMENTO

DE R$ 39,90

POR R$ 35,90
LANCHEIRA SAUDÁVEL
TATIANA DE VUONO/ Astral Cultural

Na correria do dia a dia, os lanches 
da escola acabam não ganhando 
muita atenção. Por isso, Tatiana 
de Vuono preparou este livro com 
dicas e receitas fáceis e práticas 
para você oferecer lanchinhos sau-
dáveis, deliciosos e surpreendentes 
para as crianças!

LANÇAMENTO

DE R$ 89,00

POR R$ 80,00
VIAGENS, VINHOS, 
HISTÓRIA
MILTON MIRA DE ASSUMPCÃO FILHO/ 
M. Books

O objetivo deste texto é mostrar 
como programar e visitar regiões 
vinícolas, mesmo não sendo um 
grande especialista em vinhos. Traz 
recomendações e sugestões para 
aproveitar melhor suas viagens. 
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DE R$ 19,90

POR R$ 17,30
O CASO DOS 
EXPLORADORES 
DE CAVERNAS
LON L. FULLER/ Jardim dos Livros

Uma introdução à argumentação 
jurídica que traz o debate sobre 
a preservação da vida. Apresenta 
contornos para a análise do debate 
jurídico, do papel dos juízes e das 
leis na sociedade. 

DE R$ 178,00

POR R$ 149,90
VADE MECUM MÉTODO 
– LEGISLAÇÃO 2018 
Método

Cuidadosamente produzido para 
oferecer o melhor conteúdo legis-
lativo, possui formato inovador, 
projeto gráfico prático e moderno 
e conta com índice alfabético-re-
missivo. Oferece também conteúdo 
on-line exclusivo e gratuito.

LANÇAMENTO LANÇAMENTO

DE R$ 519,00

POR R$ 399,90
CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL 
COMENTADO 
LUIZ GUILHERME MARINONI/ 
RT

A obra chega a sua 4ª 
edição totalmente revista 
e atualizada. Os autores 
se ocuparam de trazer os 
temas mais controversos 
em matéria processual 
civil, com jurisprudência 
também atualizada.

LANÇAMENTO
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VADE MECUM
Editora Saraiva

Osni Moura Ribeiro

FUNDAMENTOS
DE ECONOMIA

Pedro Lenza

DIREITO CONSTITUCIONAL
ESQUEMATIZADO

Marco Antonio Sandoval de Vasconcellos
e Manuel  Enriquez Garcia

CONTABILIDADE
BÁSICA

SAIBA TUDO O QUE VOCÊ PRECISA
SABER COM AS OBRAS DA EDITORA SARAIVA.
SUA CARREIRA COMEÇA AQUI!

De R$193,00
Por
R$144,90

De R$193,00
Por
R$154,90

De R$89,90
Por
R$71,90

De R$99,90
Por
R$79,90

De R$199,00
Por
R$159,90

Pablo Stolze Gagliano e
Rodolfo Pamplona Filho

MANUAL DE DIREITO
CIVIL 2°EDIÇÃO
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 > Essencial para estudantes, concurseiros e operadores de Direito, o Vade 
Mecum é um livro que contém a legislação brasileira.  O nome “Vade Mecum” 
deriva do latim e significa “vem comigo”. “Não em vão, o Vade é a obra que 

obrigatoriamente acompanha os operadores e estudiosos do Direito em todas as 
etapas de sua carreira”, explica a diretora editorial da Editora Saraiva, Flávia Bravin.

Caracterizado como um resumo da legislação organizado de forma a facilitar a consulta, 
o Vade Mecum tradicional traz a legislação mais substancial do ordenamento jurídico 
brasileiro. “É impossível memorizar todas as leis. Assim, torna-se essencial ter sempre 
a obra por perto para que se possa consultar leis, decretos, convenções, súmulas, entre 

outros”, aponta Flávia. São também chamados de Vade Mecuns os compêndios das leis 
de áreas específicas do Direito, como Vade Mecum Trabalhista, Vade Mecum Tributário, 
Vade Mecum Previdenciário etc. Essas edições podem conter, além da legislação, outras 

informações como doutrina, jurisprudência, peças e outros temas da área em questão. >>>

Direito / LER&CIA

UM
VADE MECUM
PARA CHAMAR DE SEU
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VADE MECUM
Editora Saraiva

Osni Moura Ribeiro

FUNDAMENTOS
DE ECONOMIA

Pedro Lenza

DIREITO CONSTITUCIONAL
ESQUEMATIZADO

Marco Antonio Sandoval de Vasconcellos
e Manuel  Enriquez Garcia

CONTABILIDADE
BÁSICA

SAIBA TUDO O QUE VOCÊ PRECISA
SABER COM AS OBRAS DA EDITORA SARAIVA.
SUA CARREIRA COMEÇA AQUI!

De R$193,00
Por
R$144,90

De R$193,00
Por
R$154,90

De R$89,90
Por
R$71,90

De R$99,90
Por
R$79,90

De R$199,00
Por
R$159,90

Pablo Stolze Gagliano e
Rodolfo Pamplona Filho

MANUAL DE DIREITO
CIVIL 2°EDIÇÃO
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LER&CIA / Direito

O Vade Mecum é um livro 
de consulta fundamental para 
as pessoas que se envolvem de 
alguma forma com o universo 
jurídico, “seja o estudante de 
Direito que está galgando seus 
primeiros passos, o advogado 
que opera o Direito, o juiz para 
fundamentar suas decisões 
ou o concurseiro que terá que 
se amparar no estudo das leis 
para obter o sucesso em sua 
aprovação”, observa Flavia. 

Para quem está se preparando 
para prestar concursos públicos – 
na área de Direito ou em outras 
– a escolha certeira dos materiais 
de estudo é um dos fatores que 
contribui para a aprovação. 
“Apesar de o Vade Mecum estar 
associado à área jurídica, muitos 
concursos públicos de outras 
áreas, tanto de ensino médio como 
de nível superior, exigem em seus 
editais que o candidato possua 
noções de Direito. E justamente 
por não serem concursos jurídicos, 
o que se cobra normalmente 
não são teses doutrinárias e 
jurisprudência, mas sim a letra 
de lei, que é o conteúdo de um 
Vade Mecum”, ressalta a diretora 
editorial da Saraiva. 

É importante observar, ainda, 
que a cada ano são publicadas 
diversas leis e alterações que 
implicam a atualização do código. 
“Ou seja, todos os anos ele se 
torna obsoleto. Daí a necessidade 
de sempre ter um código 
atualizado. Não só os profissionais, 
mas os concurseiros devem se 
atentar bastante às atualizações, 
já que as bancas de concurso 
adoram cobrar artigos mais novos.” 
Algumas versões acompanham um 
código de acesso à versão on-line, 
que traz atualizações gratuitas até 
determinado período.  l

Escolha o que melhor se encaixa a sua necessidade

Completo/Tradicional/Acadêmico: 
consta a legislação mais substancial do ordenamento jurídico 
brasileiro. É indicado para os operadores de Direito em geral e 
para os que irão prestar concursos para a carreira jurídica.  

Compacto/Universitário:
traz a legislação considerada essencial de 
algum tema, é menor e mais leve. 

OAB:
versão destinada especificamente para os estudantes 
que irão prestar OAB. O diferencial desse material é que 
ele acompanha os editais de cada exame. Além disso, 
seu formato facilita o manuseio durante a prova.

Por área/temas:
os Vade Mecuns temáticos de acordo com as principais áreas de 
atuação do Direito - como Direito Penal, Direito Administrativo 
e Constitucional - são úteis para quem irá prestar a segunda 
fase da prova da OAB e também para os operadores do Direito 
que necessitam consultar especificamente uma área. 

TIPOS DE VADE MECUM: 
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DE R$ 193,00  
POR R$ 144,00

VADE MECUM 
2018 – 25ª EDIÇÃO
SARAIVA

DE R$ 179,00 
POR R$ 149,90

VADE MECUM RT 
2018 – 15ª  EDIÇÃO
RT

DE R$ 139,90 
POR R$ 111,90

VADE MECUM COMPACTO 
DE DIREITO – 15° EDIÇÃO
RIDEEL

DE R$ 178,00  
POR R$ 149,90

VADE MECUM – 
LEGISLAÇÃO 2018 
– 8ª EDIÇÃO 
MÉTODO

DE R$ 199,00 
POR R$ 159,90

VADE MECUM 
POLICIAL 2018 
– 3ª EDIÇÃO
FOCO

DE R$ 149,90 
POR R$ 119,90

VADE MECUM 
UNIVERSITÁRIO DE 
DIREITO – 23ª  EDIÇÃO
RIDEEL

O QUE OBSERVAR NA 
HORA DE ESCOLHER 
SEU VADE MECUM?

 Aspecto gráfico:
a diagramação e o layout 
devem facilitar o manuseio 
e a busca do conteúdo. 
Algumas obras trazem, 
inclusive, textos coloridos e 
destaques indicando alterações 
recentes de lei, por exemplo. 

 Índice multifuncional:
permite a rápida localização de 
qualquer assunto por ordem 
alfabética, cronológica, pelo 
número do diploma ou pelo 
tema. Observe se a forma de 
organização por palavra-chave 
da obra é de fácil entendimento. 
Isso irá agilizar a utilização do 
Vade Mecum no dia a dia. 

 Referência:
algumas obras trazem 
anotações do organizador.  

 Legislação complementar:
uma seleção feita pelo 
organizador da legislação mais 
relevante a ser adicionada à obra. 

 Peso:
a variação do peso da obra 
depende se é completa ou 
compacta e também do tipo 
de papel utilizado. Isso pode 
fazer diferença para quem irá 
carregá-la consigo no dia a dia.

 Diplomas:
observar todas as informações 
complementares disponibilizadas, 
tais como súmulas, resoluções, 
decretos, portarias etc. 

 Papel:
outro ponto a ser considerado 
é a qualidade da folha. Muitos 
utilizam o papel-bíblia, que 
dificulta fazer anotações ou 
grifar as leis durante os estudos. 
A vantagem desse tipo de papel 
é que deixa o livro mais leve. 
Por outro lado, existem versões 
que utilizam papel que permite 
realizar anotações. Essas, em 
geral, são mais pesadas.  

DE R$ 189,00 
POR R$ 149,90

VADE MECUM IMPETUS 
PARA OAB E CONCURSOS 
2018 – 9ª  EDIÇÃO 
IMPETUS

R$ 7,40

BLOCO POST IT NEON 
38X50MM 4 UNIDADES 
X 50 FOLHAS 
DIVERSAS CORES 653 
3M

R$ 9,70

POST IT FLAGS 
PAPEL 4 CORES 
SORTIDAS 
180 FOLHAS 
76X15MM 
3M

R$ 30,10

BLOCO TAPE 
FLAG 25X38MM 
ROSA E VERDE 
44 FOLHAS 13670 
3M

R$ 18,20

POST IT FLAG 
5 CORES NEON 
100 FOLHAS 
11,9X43,2 
HB004354146 
3M

R$ 31,70

INDICADOR 
ADESIVO NEON 
DIVERSAS CORES 
10 UNIDADES 45693 
YES

Direito / LER&CIA
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http://www.livrariascuritiba.com.br/bloco-tape-flag-25x38mm-rosa-e-verde-44-folhas-13670-3m-pp035936/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/post-it-flag-5-cores-neon-100-folhas-119x432-hb004354146-3m-pp052137/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/vade-mecum-2018-saraiva-lv425222/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/vade-mecum-compacto-de-direito-rideel-lv424687/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/vade-mecum-impetus-para-oab-e-concursos-2018-impetus-lv425601/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/vade-mecum-policial-2018-foco-lv425457/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/vade-mecum-metodo-legislacao-2018-metodo-lv426116/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/bloco-post-it-neon-38x50mm-4unx50f-diversas-cores-653-3m-pp053641/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/post-it-flags-papel-4-cores-sort-180f-76x15mm-3m-pp055970/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/vade-mecum-rt-2018-rt-lv425326/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/vade-mecum-universitario-de-direito-rideel-lv424686/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/indicador-adesivo-neon-div-cores-10un-45693-yes-pp036306/p


MAIS VENDIDOS

Conheça os 
produtos 
mais 
vendidos 
pelo Grupo 
Livrarias 
Curitiba

LIVROS
1º Mais escuro (E L James)

2º A sutil arte de ligar o F Da-Se (Mark Manson)

3º Extraordinário – edição especial (R J Palacio)

4º Ansiedade (Augusto Cury)

5º Origem (Dan Brown)

MÚSICA
1º CD Melanie Martinez – Cry baby – 2015

2º CD Bruno Mars – XXIVK Magic – 2016

3º CD Iron Maiden – Killers

4º CD Iron Maiden

5º CD Lady Gaga – Joanne – 2016

FILMES
1º Dvd Cinquenta tons de cinza + Cinquenta tons mais escuros

2º Dvd A Bela e a Fera 

3º Blu-Ray Guardiões da Galáxia – Volume 2

4º Blu-Ray Capitão América: Guerra Civil 3D

5º Dvd A Bela e a Fera  (Animação)

GAMES
1° GTA – Grand Theft Auto V

2° Fifa 18

3° Dragon Ball Fighterz

4° Minecraft

5° Call Of Duty W WiiPeríodo: Janeiro 
e Fevereiro

PARA LERAUGGIE,
UM MENINO 
FORA DO COMUM

EXTRAORDINÁRIO
Intrínseca
R$ 39,90

 > Lançado em 2013, o livro 
Extraordinário foi sucesso 
imediato de vendas. Em 2017 
foi adaptado ao cinema com 
um elenco de peso, com nomes 
como Julia Roberts. Isso alçou 
a história a um outro patamar,  
emocionando crianças e adultos 
em todo o mundo. Recentemente, 
a obra alcançou a lista de Mais 
Vendidos das Livrarias Curitiba.  

Extraordinário conta a história de 
Auggie, um menino que nasceu com 
uma síndrome rara, precisou se sub-
meter a 27 cirurgias e ainda assim 
possui o rosto com deformidades. 

Aos 10 anos, ele está prestes a en-
carar seu maior desafio: ir à escola e 
encarar os olhares e a curiosidade de 
outras crianças. 

A ideia do livro surgiu quando a 
autora R. J. Palacio presenciou uma 
cena parecida quando encontrou 
uma criança com o mesmo problema 
e resolveu, então, discutir a questão 
para tentar mudar essa realidade. A 
história é contada com leveza, emo-
ção, empatia e até mesmo um pouco 
de humor. Com uma intensa lição de 
respeito às diferenças, a trama mostra 
que é possível mudarmos a forma de 
enxergar o outro e que o importante 
está muito além das aparências.  l

DIVULGAÇÃO
22 MARÇO E ABRIL DE 2018

http://www.livrariascuritiba.com.br/extraordinario-intrinseca-lv322632/p
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DESTAQUES!

DE R$ 239,00 DE R$ 522,00 DE R$ 385,00 DE R$ 404,00 DE R$ 64,00

POR R$ 204,90 POR R$ 444,90 POR R$ 327,90 POR R$ 363,60 POR R$ 54,90

Manual de Medicina 
de Harrison - 19.ed. Anestesiologia - 4.ed. Fundamentos da Biologia 

Celular - 4.ed. Fisiologia Humana - 7.ed. Farmacobotânica

DE R$ 346,00 DE R$ 190,00 DE R$ 279,00 DE R$ 129,00DE R$ 145,00

POR R$ 294,90 POR R$ 164,90 POR R$ 239,90 POR R$ 109,90POR R$ 124,90

Química Inorgânica Marketing - 4.ed. A Arte da Eletrônica - 3.ed. Termodinâmica para 
Engenheiros - 3.ed. Microsoft Project 2016

DE R$ 112,00

Adolescência em Cartaz Metodologia 
Científi ca - 3.ed.

Ciência Psicológica - 5.ed.
Terapia Cognitivo-
-Comportamental 

em Grupos

Metodologias Ativas para 
uma Educação Inovadora

DE R$ 280,00DE R$ 234,00 DE R$ 102,00DE R$ 62,00

POR R$ 96,90 POR R$ 240,90POR R$ 199,90 POR R$ 87,90POR R$ 52,90

http://www.livrariascuritiba.com.br/adolescencia-em-cartaz-artmed-lv423691/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/metodologias-ativas-para-uma-educacao-inovadora-penso-lv423658/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/ciencia-psicologica-artmed-lv421366/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/terapia-cognitivo-comportamental-em-grupos-artmed-lv413819/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/metodologia-cientifica-artes-medicas-lv426982/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/farmacobotanica-artmed-lv419675/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/fisiologia-humana-artmed-lv413460/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/fundamentos-da-biologia-celular-artmed-lv416785/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/anestesiologia-artmed-lv423674/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/manual-de-medicina-de-harrison-mcgraw-hill-lv413875/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/quimica-inorganica-bookman-lv424108/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/arte-da-eletronica-a-bookman-lv412787/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/termodinamica-para-engenheiros-bookman-lv419633/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/microsoft-project-2016-passo-a-passo-bookman-lv414799/p


GRUPO LIVRARIAS CURITIBA  
PUBLICA LIVROS DE CRIANÇAS

 > O Grupo Livrarias 
Curitiba realizou em 2017 
o projeto Meu Primeiro 
Livro, com objetivo de 
reunir pais e filhos para 
ouvir histórias infantis, 
estimular a imaginação 
nas crianças, fomentar o 
hábito da leitura em toda 
família e dar a oportunidade 
para que os pequenos 
escrevam sua primeira obra. 

A ação aconteceu juntamente 
com a Hora do Conto, programa-
ção que é realizada dentro das lo-
jas do Grupo. Após ouvirem as his-
tórias, as crianças receberam folhas 
de atividades para contar ou dese-
nhar o que aprenderam e levarem 
preenchidas na semana seguinte. 
A cada tarefa cumprida, a criança 
ganhou um carimbo. Oito carim-
bos deram direito a um brinde es-
pecial e os que tiveram mais de 20 
registros ao longo do ano ganharam 
a possibilidade de ter seus registros 
publicados em um livro. 

Em outubro, a equipe da Livra-
rias Curitiba recolheu o material 

e enviou para uma gráfica montar 
o livro, que será entregue gratuita-
mente às famílias das 19 crianças 
que participaram assiduamente do 
projeto. As obras serão lançadas nas 
lojas do Grupo, no mês de março, 
com direito à participação de ami-
gos e convidados dos jovens autores.

Para o Grupo Livrarias Curitiba, 
é uma maneira de incentivar famí-
lias a desenvolverem o hábito da lei-
tura e da escrita. 

O projeto acontecerá novamen-
te em 2018. Participe das progra-
mações da Hora do Conto e fique 
atento às instruções da equipe das 
lojas. l

Crianças participantes da Hora do Conto escrevem seu primeiro livro.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

LER&CIA / Meu Primeiro Livro
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http://www.livrariascuritiba.com.br/desencantada-vol-5-verus-lv423126/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/um-de-nos-esta-mentindo-galera-lv425075/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/promessa-mortal-bertrand-lv424528/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/12-herois-record-lv426254/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/sede-a-record-lv426259/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/pior-dos-crimes-o-record-lv426269/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/menino-que-falava-a-lingua-dos-caes-o-bertrand-lv426693/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/tenda-vermelha-a-verus-lv424969/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/um-reino-de-sonhos-bertrand-lv425602/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/armas-germes-e-aco-record-lv423025/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/amor-verdadeiro-na-livraria-dos-coracoes-solitarios-vol-2-verus-lv427337/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/quem-mexeu-no-meu-queijo-record-lv424185/p


Preços exclusivos para clientes Leio+. O Leio+ é um clube de fidelidade que dá direito a prêmios e benefícios especiais.  
Vá até uma de nossas lojas e faça o seu cadastro, que é gratuito e sem anuidade. Consulte o regulamento em nosso site e aproveite. 

 Ofertas válidas de 01/03/2018 a 30/04/2018, ou enquanto durarem os estoques. Imagens meramente ilustrativas.
Ofertas válidas somente para as lojas físicas.

DE R$ 79,90

POR R$ 49,90
CEM ANOS DE SOLIDÃO 
– EDIÇÃO ESPECIAL
GABRIEL GARCIA MARQUEZ/ Record

Neste, que é um dos maiores clás-
sicos da literatura, o prestigiado au-
tor narra a incrível e triste história 
dos Buendía e apresenta o maravi-
lhoso universo da fictícia Macondo. 
É lá que acompanhamos diversas 
gerações dessa família.

DE R$ 59,90

POR R$ 49,90
DEUSES AMERICANOS
NEIL GAIMAN/ Intrínseca

Shadow aceita trabalhar para Wed-
nesday e embarca em uma viagem 
tumultuada e reveladora por cida-
des inusitadas dos Estados Unidos. 
Nesses encontros, o protagonista 
se depara com deuses antigos e 
modernos, como o dinheiro, a tele-
visão e a tecnologia.

DE R$ 49,90

POR R$ 39,90
O DIÁRIO DE ANNE FRANK
MIRJAM PRESSLER, OTTO H. FRANK/ 
Record

Traz na íntegra o diário de Anne 
Frank, com todos os trechos que 
seu pai cortou para a publicação de 
1947. É comovente descobrir que 
mesmo em um contexto tenebroso, 
ela viveu problemas e conflitos de 
uma adolescente.

DE R$ 39,90

POR R$ 19,90
COMO EU ERA 
ANTES DE VOCÊ
JOJO MOYES/ Intrínseca 

Aos 26 anos, Louisa não tem mui-
tas ambições. Obrigada a procurar 
um novo emprego, torna-se cuida-
dora de um tetraplégico. Will Tray-
nor, de 35 anos, é inteligente, rico 
e mal-humorado. Mas o amor tem 
algo reservado aos dois.

DE R$ 69,90 

POR R$ 49,90
LEONARDO
FRANK ZOLLNER/ Taschen

Este livro apresenta um resumo 
cronológico detalhado da vida do 
artista e sua obra, cobrindo a im-
portância histórica e cultural, com 
ilustrações a cores, comentários ex-
plicativos e uma biografia concisa.

DE R$ 69,90

POR R$ 49,90
KAHLO
ANDREA KETTENMANN/ Taschen

Conheça Frida Kahlo com este li-
vro, que traz um resumo cronoló-
gico detalhado de sua vida e obra. 
Traz, ainda, cerca de 100 ilustrações 
a cores com comentários explicati-
vos e uma biografia concisa

DE R$ 99,90

POR R$ 69,90
1000 PIN-UP GIRLS
PETER DRIBEN/Taschen

A obra traz uma seleção de 1.000 
garotas pin-up. Celebra a era das 
pin-up, ícones da cultura pop, em 
páginas recheadas de imagens 
cheias de estilo e história. *Livro 
em inglês.

DE R$ 215,00

POR R$ 149,90 
HARLEY-DAVIDSON 
– A WAY OF LIFE 
ALBERT SALADINI, PASCAL 
SZYMEZAK/WS

Para seus muitos seguidores, Har-
ley-Davidson não é apenas uma 
marca de moto, mas um estilo de 
vida. *Livro em inglês.

DE R$ 77,90

POR R$ 49,90
MÉDICO DE HOMENS 
E DE ALMAS
TAYLOR CALDWELL/ Record

A Bíblia apresenta São Lucas como 
o médico de coração generoso e 
autor de um dos Evangelhos e do 
Livro de Atos. Lendas o descrevem 
como uma pessoa a quem são atri-
buídos milagres e prodígios antes 
mesmo de sua conversão.

DE R$ 29,90

POR R$ 19,90
VIDAS MUITO BOAS
J. K. ROWLING/Rocco

Baseada em histórias de seus pró-
prios anos como estudante uni-
versitária, a autora J. K. Rowling, 
mundialmente famosa pela saga 
Harry Potter, aborda algumas das 
mais importantes questões da vida 
com perspicácia, seriedade e força 
emocional. 

DE R$ 31,90

POR R$ 25,90
VIVER EM PAZ PARA 
MORRER EM PAZ
MARIO SERGIO CORTELLA/ Planeta

Se você não existisse, que falta fa-
ria? Para responder à essa pergun-
ta, o filósofo e escritor Mario Sergio 
Cortella discute o que é importante 
nessa vida. Não é ser famoso e nem 
acumular coisas. Importante é ser 
importante para alguém.

DE R$ 34,90

POR R$ 24,90
PARA AS SOLTEIRAS, 
COM AMOR
JULIA FARIA/ Paralela

Estar solteira pode ser divertido, 
mas muitas mulheres se deparam 
com diversos tipos de insegurança 
quando estão sozinhas. Neste livro, 
Julia Faria defende que o foco prin-
cipal delas nesse momento precisa 
ser conhecer melhor a si próprias.
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http://www.livrariascuritiba.com.br/cem-anos-de-solidao-record-lv416024/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/deuses-americanos-intrinseca-lv406023/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/diario-de-anne-frank-o-record-lv063278/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/como-eu-era-antes-de-voce-intrinseca-lv326244/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/leonardo-taschen-lv386468/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/kahlo-taschen-lv386472/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/1000-pin-up-girls-taschen-lv407822/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/harley-davidson-a-way-of-life-ws-lv305325/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/medico-de-homens-e-de-almas-record-lv062257/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/vidas-muito-boas-rocco-lv420541/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/viver-em-paz-para-morrer-em-paz-planeta-lv414728/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/para-as-solteiras-com-amor-paralela-lv417742/p


Preços exclusivos para clientes Leio+. O Leio+ é um clube de fidelidade que dá direito a prêmios e benefícios especiais.  
Vá até uma de nossas lojas e faça o seu cadastro, que é gratuito e sem anuidade. Consulte o regulamento em nosso site e aproveite. 

DE R$ 339,90

POR R$ 229,90 
ÊXODOS 
SEBASTIÃO SALGADO/ Taschen

Sebastião Salgado documentou a 
história da migração humana em 
35 países. Este livro aborda tanto a 
dimensão global da crise migrató-
ria como esmagadoras histórias in-
dividuais de exílio e é uma chama-
da à ação para além da compaixão.

DE R$ 24,90

POR R$ 14,90
DOIS MUNDOS UM HERÓI
REZENDE EVIL/Suma de Letras

Esta é uma aventura fantástica 
que leva você para dentro do uni-
verso de Minecraft na companhia 
de RezendeEvil, o grande jogador 
e youtuber. O susto de acordar do 
outro lado da tela é grande, mas a 
diversão é ainda maior. 

DE R$ 99,90

POR R$ 59,90
INGREDIENTES
JILL COX, LOUKIE WERLE/ H. Fhullmann

Este livro foi concebido como re-
ferência essencial para todos os 
cozinheiros e apreciadores de uma 
boa refeição. Com mais de 2000 
fotografias a cores de alimentos de 
ambos os hemisférios e detalhadas 
explicações, é um guia fascinante.

DE R$ 29,90

POR R$ 19,90
O DIÁRIO DE LARISSA 
MANOELA
LARISSA MANOELA/ HarperCollins

Quem é Larissa Manoela de verda-
de? Quais são seus segredos, que 
histórias nunca antes foram conta-
das sobre sua infância, sua precoce 
carreira, sua família, seus relaciona-
mentos? Vem ler nesse livro!

DE R$ 80,00

POR R$ 59,90
SENSAÇÕES DO BRASIL 
LUCIANO FIGUEIREDO/ Brasileira

Contemple a beleza das fotografias 
deste livro, que convidam o leitor a 
exercitar cada um dos cinco senti-
dos. O Brasil é um país exuberante, 
pleno de cores e sabores. E aqui, 
todas estas facetas deliciosas estão 
retratadas.

DE R$ 29,50

POR R$ 19,90
A CASA NA ÁRVORE 
COM 13 ANDARES
ANDY GRIFFITHS/ Fundamento

Andy e Terry moram na casa da ár-
vore mais incrível do mundo! Neste 
livro, você vai viver aventuras ma-
lucas, situações hilárias e muita di-
versão. Afinal, tudo pode acontecer 
na casa da árvore de 13 andares!

DE R$ 80,00

POR R$ 59,90
TEMPEROS DO BRASIL 
CLAUDIA FONSECA/ Brasileira

Esta obra não se constitui em um 
livro de receitas. Muito mais que 
isso, leva o leitor a percorrer o Bra-
sil de norte a sul para conhecer a 
deliciosa brasilidade e especificida-
des presentes nas mesas de todo o 
país.

DE R$ 34,90

POR R$ 24,90 
CASAMENTO 
BLINDADO 2.0
CRISTIANE CARDOSO, RENATO 
CARDOSO/ Thomas Nelson

Traz orientações sobre como man-
ter o romance no casamento após 
a chegada dos filhos. Você tam-
bém aprenderá a lidar com todas 
as consequências que a decisão de 
aumentar a família implica.

DE R$ 42,00

POR R$ 24,90
A ARTE DA GUERRA – 
OS TREZE CAPÍTULOS 
ORIGINAIS
SUN TZU/ Jardim dos Livros

O maior tratado de guerra de todos 
os tempos em sua versão completa 
em português. Este é, sem dúvida, 
a bíblia da estratégia, sendo utili-
zada amplamente no mundo dos 
negócios. 

DE R$ 29,90

POR R$ 24,90
O PODER DA AÇÃO
PAULO VIEIRA/ Gente

Neste livro, Paulo Vieira lhe convida 
a quebrar o ciclo vicioso e iniciar 
um caminho de realização. Apro-
veite todas as provocações e os 
desafios propostos nesta obra para 
conseguir, de fato, fazer o check-up 
completo sobre si mesmo e cami-
nhar rumo à vitória.

DE R$ 29,90

POR R$ 14,90 
PARE DE DAR MURRO 
EM PONTA DE FACA
ROBERTO SHINYASHIKI/ Gente

Você vai aprender a importância 
de assumir suas dificuldades, re-
desenhar sua vida, jogar fora o que 
não serve mais e avançar. Entenda 
o impacto que você quer deixar no 
mundo e defina como vai afetar 
aqueles que cruzam o seu caminho.
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Preços exclusivos para clientes Leio+. O Leio+ é um clube de fidelidade que dá direito a prêmios e benefícios especiais.  
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DE R$ 39,90

POR R$ 33,90
COMBO GUSTTAVO LIMA 
– BUTECO DO GUSTTAVO 
LIMA VOL. 2 (DVD + CD)
Som Livre

Gusttavo Lima nos envolve nova-
mente com o cenário intimista e 
boêmio, amigos e muita música. 
São 17 faixas em que ele canta 
composições próprias e de outros 
artistas, como Marília Mendonça.

DE R$ 24,90

POR 19,90
DVD EDUARDO COSTA 
– NA FAZENDA 
Sony Music

Gravado no estilo voz e violão, o 
projeto resgata as origens da car-
reira de Eduardo Costa, dialogando 
com a simplicidade do campo e o 
cotidiano da fazenda. No repertório, 
sucessos como “Peão de boiadeiro”, 
“Lua e flor” e “Como eu te amo”.

DE R$ 21,90

POR R$ 19,90
CD MARIA RITA – 
AMOR E MÚSICA
Universal Music

Doze canções de autoria de mes-
tres – como Davi Moraes, Moraes 
Moreira e Zeca Pagodinho, entre 
outros – na bela voz de Maria Rita. 
Destaque para “Cutuca” e “Amor e 
música”, trilha de sucesso da nove-
la Pega Pega da Rede Globo.

DE R$ 32,90

POR R$ 29,90
CD U2 – SONGS OF 
EXPERIENCE
Universal Music

O álbum reúne material inédito 
que, junto com o anterior (Songs of 
innocence), compõe um apanhado 
geral da própria vida de seus inte-
grantes, indo da adolescência na 
Irlanda dos anos 70 à maturidade 
dos dias de hoje.

DE R$ 12,20

POR R$ 10,40
LÁPIS PRETO STAEDTLER 
WOPEX NEON HB 
6UN + 1 BORRACHA 
+ 1 APONTADOR 
180FSBK6LC/ Summit

Formato heganoxal com grafite 
macio e resistente à quebra. Su-
perfície avelulada e antiderrapante. 
Ótimo para escrita ou desenho.

DE R$ 33,00

POR R$ 28,00
GIZ DE CERA 
RETRÁTIL TWIST 
JUMBO 12 CORES 
659343/ Summit

Giz de cera em tamanho jumbo 
ideal para as pequenas mãozinhas 
e com ponta retrátil - basta girar 
para guardar a ponta. Macio e re-
sistente à quebra. Contém 12 cores.

DE R$ 17,90

POR R$ 14,90
BLOCO POST IT 
CUBO 400 FOLHAS 
VERDE 
3M

Bloco de notas autoadesivas para 
lembretes e registros. São 400 fo-
lhas coloridas para facilitar a sua 
organização.

DE R$ 85,00

POR R$ 72,30
JOGO VOCÊ SABIA? 
0111/ Estrela

Você sabia que o crocodilo não 
consegue colocar a língua para fora 
da boca? Ou que Michael Jackson 
lucrou mais de 1 bilhão depois da 
sua morte? Venha participar deste 
jogo de curiosidades, blefes e mui-
ta diversão! 

DE R$ 91,80  

POR R$ 79,90 
CANECA SOCO INGLÊS 
THOR 350ML 
10020824/ Zona Criativa

Caneca com capacidade de 350ml, 
ideal para os fãs de HQs ou dos 
filmes Marvel. Design moderno do 
puxador imitando um soco inglês.

DE R$ 16,50

POR R$ 13,50
CANETA ESFEROGRÁFICA 
8 CORES CRISTAL 
FASHION CORES 
VIVAS 1.2MM 
930188/ Bic

Kit de canetas esferográficas com 
cores modernas para dar mais es-
tilo aos seus registros. 

DE R$ 133,40

POR R$ 113,40 (CADA)

CADERNO ORGANIZADOR 
80 FOLHAS PLANNER 
CORES (BRINDE 1 
ROLL NOTES) 
4409-1/ Ótima

Caderno pautado com capa dura, 
régua com SN, adesivos, separado-
res, folhas brancas e coloridas.
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 > Não faltaram amigos 
incentivando ou editoras 
interessadas. Tampouco 
era a escassez de causos o 
impeditivo. Do encontro de 
uma vida de memórias a serem 
resgatadas com a pessoa 
certa para ouvi-las e colocá-
las no papel nasceu, enfim, um 
projeto antigo: a autobiografia 
de Jô Soares, que ganhou 
vida pelas mãos do jornalista 
Matinas Suzuki Jr., O Livro 
de Jô – Uma autobiografia 
desautorizada  - Volume 1 
(Companhia das Letras). O 
“desautorizada” dá o tom dos 
textos que serão encontrados 
pelo leitor. “Eu jamais faria 
uma ‘autobiografia autorizada’. 
Sou anarquista demais para 
isso”, diz o biografado.  

LER&CIA / Capa

Uma
vida,
15 MIL 
HISTÓRIAS
POR ROBERTA BRAGA
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Capa / LER&CIA

Para Suzuki Jr., ser escolhido 
por Jô foi um susto e a oportunidade 
de realizar um projeto engrandece-
dor. “Considero-me um afortunado, 
porque o Jô reúne as duas grandes 
qualidades de um grande narrador: 
um conhecimento imenso de um 
monte de coisas e uma experiência 
de vida notável, além da habilidade 
para contar as histórias estruturadas 
com começo, meio e fim”, declarou 
o jornalista. 

Foram tantas lembranças mar -
can  tes para serem compartilha-
das que as 477 páginas do primeiro 
volu  me não foram suficientes para 
abri  gar as memórias. Os 80 anos de 
vida do comunicador – desses, 60 de 
carreira – precisaram ser divididos 
em dois volumes. Na obra inicial, 
os 30 primeiros anos de vida são re-
lembrados. Lembranças de infân-
cia e juventude ajudam a entender 
a formação, a relação com os pais e 
o início da carreira nas artes do pro-
tagonista. 

Em entrevistas exclusivas para 
a LER&CIA Jô Soares e Matinas 
Suzuki Jr. contam mais sobre a ex-
periência de escolher as principais 
histórias de um biografado cuja 
vida absorveu um pouco de cada 
uma das quase 15 mil entrevistas 
realizadas e de centenas de outras 
experiências que hoje divide com o 
público.

LER & CIA | Por que o livro é uma “au-
tobiografia desautorizada”? 
Jô Soares | Em primeiro lugar, eu 
jamais faria uma “autobiografia au-
torizada”. Sou anarquista demais 
para isso. O “desautorizada” signifi-
ca que eu li e não autorizei, e mes-
mo assim publicamos. Há muitas 
biografias não autorizadas, então 
o Luiz Schwarcz, meu editor na 
Companhia das Letras, sugeriu o 
“desautorizada” e eu adorei.

Como foi selecionar, entre tantas pas-
sagens e momentos da sua vida, as que 
iriam compor sua autobiografia?

Não houve uma seleção prévia. 
O Matinas Suzuki Jr. ligava o gra-
vador e eu ia contando as histórias 
e os casos como eles me vinham na 
cabeça. A vantagem de serem me-
mórias é essa mesmo, você segue o 
fluxo do que vem à sua cabeça na-
quele momento. Eram tantas histó-
rias – aliás, são 80 anos de vida e 60 
de vida profissional – que o Matinas 
me disse que teriam de ser dois vo-
lumes.

Quais lados da sua personalidade e da 
sua vida você se preocupou em mostrar?

Eu não tive intenção de desta-
car esse ou aquele aspecto, as histó-
rias iam pintando e eu ia contando 
para o gravador. E grande parte do 
livro não são histórias minhas, são 
histórias vividas por outras pessoas 
que eu presenciei ou que me foram 
contadas. Como participei de mui-
ta coisa na vida profissional – teatro, 
cinema, artes plásticas, música, lite-
ratura – acabei acumulando muitos 
casos que contava para os amigos e 
eles me pressionavam para publicá-
-los. Finalmente, publiquei.

Esse volume 1 conta fatos dos seus pri-
meiros 30 anos de vida. Como sua in-
fância, juventude e começo da sua vida 
adulta moldaram seus valores e sua car-
reira?

Talvez o aspecto mais importan-
te do primeiro volume seja a forma-
ção que meus pais me proporciona-
ram. Não só o fato de eu ter podido 
estudar na Suíça e ter aprendido um 
monte de línguas, além da formação 
em cinema e teatro, que foi muito 
influenciada pela minha mãe, Mer-
cedes, ou Mêcha, como era conhe-
cida. Mas, sobretudo, pelos valores 

Grande parte do livro 
não são histórias 
minhas, são histórias 
vividas por outras 
pessoas que eu 
presenciei ou que 
me foram contadas. 
Como participei de 
muita coisa na vida 
profissional – teatro, 
cinema, artes plásticas, 
música, literatura – 
acabei acumulando 
muitos casos que 
contava para os amigos 
e eles me pressionavam 
para publicá-los. 
Finalmente, publiquei.”
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que herdei deles e que considero a 
minha verdadeira formação. Meus 
pais não eram pais convencionais, 
tive muita liberdade e sempre fui 
tratado como adulto.

Grande parte da sua carreira consistiu 
em entrevistar pessoas e contar histó-
rias. O livro traz algumas dessas passa-
gens que poderia destacar?

Eu fiz quase 15 mil entrevis-
tas só nos meus talk shows, inicial-
mente no SBT e depois na Globo – 
no começo da carreira fiz também 
muitas entrevistas para o programa 
da Hebe Camargo na TV Record e 
para o programa do Silveira Sam-
paio, meu grande mestre. Foram 
28 anos entrevistando pessoas. É di-
ficílimo destacar algumas, eu acho 
que elas valem pelo conjunto, pela 
imensa biblioteca de tipos humanos 
– dos mais humildes aos presiden-
tes da República e ganhadores do 
Prêmio Nobel – que passaram por 
aquele pequeno sofá. 

As artes – televisão, teatro, cinema, li-
teratura, humor – sempre fizeram parte 
de sua vida. Como foi (e é) transitar por 
tantas profissões?

Olha, eu nunca parei para pensar nisso. Eu sempre 
digo que são como os cinco dedos da minha mão. Já nas-
ci com eles e cada um tem uma função diferente. As coi-
sas saem naturalmente e são decorrentes da minha visão 
de mundo, que é a visão do humor.

Lendo suas histórias, observa-se que o bom humor e a curio-
sidade são algumas das suas características mais marcantes. 
Quais outras destacaria?

O humor implica necessariamente em liberdade 
e independência de pensar e de se expressar. Por isso, 
nunca abri mão da minha independência em tudo que 
faço. E a curiosidade é matéria-prima para um artista 
e para um escritor. Continuo aprendendo hoje, aos 80 
anos, da mesma maneira que era curioso e procurava 
sempre aprender quando comecei a estudar. Isso não 
mudou. 

Aos 80 anos, e recém-relembrando uma história intensa de 
vida, consegue definir o que é uma “vida bem vivida” para 
você?

É você chegar aos 80 anos e poder dizer pra si mes-
mo: não me arrependo nada do que fiz. É claro que co-
meti erros, como todo mundo comete. Mas essencial-
mente fui sempre a pessoa que justamente por não levar 
totalmente a sério as coisas, leva-as totalmente a sério. 
Também sempre tive uma preocupação com o Brasil. 
Sempre achei que ele seria um país que daria certo, 
sempre fui otimista, e ainda hoje, apesar de todos os per-
calços, continuo sendo otimista e amando imensamente 
o meu país. 

Primeiro livro 
da biografia 
traz fatos da 
infância e do 
início da carreira 
de Jô.

FOTOS: ACERVO PESSOAL DO AUTOR/ 
REPRODUÇÃO MARCOS VILAS BOAS
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O LIVRO DE JÔ
Companhia Das Letras
R$ 64,90

COM O AUTOR MATINAS SUZUKI JR.

LER & CIA | Como foi ter sido escolhido para contar 
a história de vida de uma personalidade tão autêntica 
como Jô Soares?
Matinas Suzuki Jr. | Eu tomei um susto tremendo 
quando o Jô Soares me escolheu para fazer o livro 
de memórias com ele. Eu nunca me achei prepa-
rado para fazer esse tipo de trabalho – e além de 
tudo, a responsabilidade era imensa. Eu nunca es-
crevi um livro e não tinha plano de escrever, até 
que o Jô me deu essa oportunidade, que só acon-
tece uma vez na vida. Considero-me um afortuna-
do, porque o Jô reúne as duas grandes qualidades 
de um grande narrador: um conhecimento imenso 
de um monte de coisas e uma experiência de vida 
notável, além da habilidade para contar as histórias 
estruturadas com começo, meio e fim. Para mim foi 
um daqueles projetos que você sai com os horizon-
tes maiores do que tinha quando entrou. 

Como foi o processo de produção do livro? 
Eu ligava o gravador e o Jô ia contando as histó-

rias. Foi a sequência de dias mais divertida que tive 
na vida. Também foi como se eu fizesse uma imer-
são em um mundo de conhecimento absolutamente 
fantástico. Havia uma pessoa contratada pela Com-
panhia das Letras para degravar os áudios, que eram 
registrados no iPad do Jô e no meu iPhone. Depois 
eu organizava esses depoimentos, fazia um primeiro 
copy desk e enviava para o Jô dar o texto final. Ele 
me ensinou muito, porque ele tem uma preocupa-
ção com a oralidade e com a inclusão de diálogos – 
que vem da sua experiência como roteirista e diretor 
de teatro – que deram o tom certo do livro. 

O que esperar para a 2ª parte da biografia? 
Estamos trabalhando no segundo volume – ao 

mesmo tempo em que o Jô prepara a peça A noite 
de 16 de janeiro, que entrará em cartaz em maio, 
em São Paulo. É a volta dele aos palcos depois de 
muito tempo e uma peça interessantíssima. O Li-
vro de Jô 2 deve sair em outubro. l

Capa / LER&CIA

CONHEÇA A OBRA

FO
TO

: M
Á

R
C

IO
 S

C
AV

O
N

E

Jô e Matinas: a 
parceria que pôs 

no papel a vida 
do artista.
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DE R$ 79,90

POR R$ 34,90
FORREST GUMP
WINSTON GROOM/ Aleph 

DE R$ 39,90 

POR R$ 19,90
PROVENCE
BRIDGET ASHER/ Novo Conceito

DE R$ 39,90  

POR R$ 14,90
QUESTÕES DO CORAÇÃO 
EMILY GIFFIN/ Novo Conceito

DE R$ 39,90  

POR R$ 14,90
ANGUS – O PRIMEIRO 
GUERREIRO 
ORLANDO PAES FILHO/ Novas 
Páginas

DE R$ 39,90 

POR R$ 19,90
O AMOR EM 
PRIMEIRO LUGAR
EMILY GIFFIN/ Novo Conceito

DE R$ 69,90 

POR R$ 39,90
AKIRA 1
KATSUHIRO OTOMO/ JBC 

DE R$ 39,90 

POR R$ 24,90
A GAROTA NO TREM
PAULA HAWKINS/ Record

DE R$ 39,90  

POR R$ 19,90
SENHORA EINSTEIN
MARIE BENEDICT/ Única

DE R$ 44,90 

POR R$ 19,90
O CAMINHO PARA CASA 
KRISTIN HANNAH/ Arqueiro 

DE R$ 39,90 

POR R$ 16,90
CARAVAL – LEMBRE-SE 
É APENAS UM JOGO
STEPHANIE GARBER/ Novo 
Conceito

DE R$ 44,90  

POR R$ 29,90
A DESUMANIZAÇÃO
VALTER HUGO MÃE/ Biblioteca 
Azul

DE R$ 42,90 

POR R$ 29,90
EM ÁGUAS SOMBRIAS 
PAULA HAWKINS/ Record

DE R$ 37,90 

POR R$ 19,90
UMA SOMBRA NA 
ESCURIDÃO
ROBERT BRYNDZA/ Gutenberg

DE R$ 39,90 

POR R$ 9,90
TRÊS SEMANAS 
COM MEU IRMÃO
NICHOLAS E MICAH SPARKS/ 
Arqueiro

DE R$ 39,90  

POR R$ 11,90
IMPERFEITOS
CECELIA AHERN/ Novo Conceito

DE R$ 34,00 

POR R$ 14,90
A LENDA DOS 
GUARDIÕES 1 – A CAPTURA 
KATHRYN LASKY/ Editora 
Fundamento

DE R$ 44,90 

POR R$ 24,90
ÚLTIMO TURNO 
STEPHEN KING/ Suma De Letras

DE R$ 39,90 

POR R$ 14,90
MARLEY & EU – EDIÇÃO 
COMEMORATIVA
JOHN GROGAN/ Harper Collins

DE R$ 34,90 

POR R$ 19,90
A QUÍMICA QUE HÁ 
ENTRE NÓS
KRYSTAL SUTHERLAND/ Editora 
Globo  O
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DE R$ 29,90 

POR R$ 19,90
PETER PAN – EDIÇÃO 
BOLSO DE LUXO 
J. M. BARRIE/ Zahar

DE R$ 49,90  

POR R$ 19,90
MAURICIO – A HISTÓRIA 
QUE NÃO ESTÁ NO GIBI 
Primeira Pessoa

DE R$ 49,90 

POR R$ 14,90
AS PIORES INVENÇÕES 
DA HISTÓRIA – EDIÇÃO 
ILUSTRADA
ERIC CHALINE/ GMT

DE R$ 34,90  

POR R$ 19,90
TESOURO DIRETO – A 
NOVA POUPANÇA 
MARCOS SILVESTRE/ Faro 
Editorial

DE R$ 59,90 

POR R$ 29,90
LE CORDON BLEU – TODAS 
AS TÉCNICAS CULINÁRIAS
ERIC TREUILLE, JENI WRIGHT/ 
Marco Zero

DE R$ 59,90 

POR R$ 34,90
VIAGEM AO CENTRO 
DA TERRA – EDIÇÃO 
COMENTADA E ILUSTRADA
JULES VERNE/ Zahar

DE R$ 49,90 

POR R$ 19,90
HUMANO DEMAIS – A 
BIOGRAFIA DO PADRE 
FABIO DE MELO
RODRIGO ALVAREZ/ Editora 
Globo

DE R$ 74,90  

POR R$ 21,90
GUERRA
IAN MORRISON/ Leya

DE R$ 39,90  

POR R$ 19,90
DO ZERO AO MILHÃO 
CARLOS WIZARD MARTINS/ Buzz 
Editora 

DE R$ 34,90  

POR R$ 19,90
CONTOS DE FADAS – 
EDIÇÃO BOLSO DE LUXO 
DE PERRAULT GRIMM ANDERSEN 
E OUTROS/ Zahar

DE R$ 34,90  

POR R$ 19,90
A HISTÓRIA DO BRASIL 
PARA QUEM TEM PRESSA
MARCOS COSTA/ Valentina

DE R$ 64,90 

POR R$ 29,90
WINSTON CHURCHILL 
– UMA VIDA – VOL 1
MARTIN GILBERT/ Leya

DE R$ 49,90  

POR R$ 24,90
GORDURA SEM MEDO
NINA TEICHOLZ/ WMF Martins 
Fontes

DE R$ 44,90  

POR R$ 17,90
DRÁCULA – EDIÇÃO 
BOLSO DE LUXO
BRAM STOKER/ Zahar

DE R$ 49,90  

POR R$ 29,90
HOLOCAUSTO BRASILEIRO
DANIELA ARBEX/ Geração 
Editorial

DE R$ 149,90 

POR R$ 89,90
BOX HITLER – 2 VOLS 
JOACHIM FEST/ Nova Fronteira

DE R$ 49,90 

POR R$ 14,90
DIETA DOS CASAIS
PATRICIA DAVIDSON HAIAT/ 
Sextante

DE R$ 39,90 

POR R$ 15,90
A HORA DA HISTÓRIA
THRITY UMRIGAR/Editora Globo

DE R$ 64,90 

POR R$ 18,90
D. LEOPOLDINA – A 
HISTÓRIA NÃO CONTADA 
PAULO REZZUTI/ Leya

DE R$ 59,90 

POR R$ 17,90
O AMIGO ALEMÃO
ADAM MAKOS, LARRY 
ALEXANDER/ Geração Editorial

DE R$ 59,90  

POR R$ 17,90
GUIA POLITICAMENTE 
INCORRETO DOS ANOS 
80 PELO ROCK
LOBÃO/ Leya

DE R$ 44,90 

POR R$ 17,90
TUDO COMEÇA 
COM A COMIDA 
MELISSA HARTWIG, DALLAS 
HARTWIG/ Sextante

DE R$ 39,90 

POR R$ 19,90
OS SETE ÚLTIMOS MESES 
DE ANNE FRANK
WILLY LINDWER/ Universo dos 
Livros
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DE R$ 49,90  

POR R$ 24,90
O ÓCIO CRIATIVO
DOMENICO DE MASI/ Sextante

DE R$ 59,90 

POR R$ 24,90
101 ATRAÇÕES DE TV QUE 
SINTONIZARAM O BRASIL
PATRICIA KOGUT/ Estação Brasil

DE R$ 44,90 

POR R$ 12,90
CONTOS DE 1 MINUTO
JUAN JOSE GUTIERREZ 
FAMILIAR/ Girassol

DE R$ 36,90 

POR R$ 14,90
AMOR PARA CORAJOSOS 
LUIZ FELIPE PONDE/ Planeta

DE R$ 34,90  

POR R$ 9,90
PIPOCANDO
BRUNO BOCK, ROLANDINHO/ 
Novas Páginas

DE R$ 89,90 

POR R$ 26,90
OS MELHORES CONTOS 
FANTÁSTICOS
EQ. SUSAETA/ GirassoL

DE R$ 49,90 

POR R$ 29,90
SANTA AJUDA
MICAELA GÓES/ Globo Estilo

DE R$ 49,90  

POR R$ 29,90
BELA COZINHA 3 – 
INGREDIENTES DO BRASIL
BELA GIL/ Globo

DE R$ 59,90 

POR R$ 17,90
MINHA VIDA COMO 
UM RAMONE 
MARKY RAMONE/ Planeta

DE R$ 49,90 

POR R$ 24,90
TURMA DA MÔNICA – 
CLÁSSICOS ENCANTADOS 
– VOLUME 1
MAURICIO DE SOUSA/ Girassol

DE R$ 44,90 

POR R$ 12,90
CONTE UMA HISTÓRIA 
CELIA RUIZ/ GirassoL

DE R$ 39,90 

POR R$ 24,90
AS MELHORES RECEITAS 
DO QUE MARRAVILHA!
CLAUDE TROISGROS/ Globo

DE R$ 59,90 

POR R$ 44,90
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL
DANIEL GOLEMAN/ Objetiva

DE R$ 49,90 

POR R$ 19,90
RECEBER COM CHARME 2 
CLAUDIA PIXU, MARCIA 
EVANGELISTA, PATRICIA OYAMA/ 
Globo Estilo

DE R$ 49,90  

POR R$ 19,90
BABEL – ENTRE A 
INCERTEZA E A ESPERANÇA 
ZYGMUNT BAUMAN/ Zahar

DE R$ 89,90 

POR R$ 34,90
VOLTA AO MUNDO 
EM 80 HISTÓRIAS
SAVIOUR PIROTTA/ Girassol

DE R$ 39,90 

POR R$ 19,90
A MORTE DO CAPITÃO 
AMÉRICA
LARRY HAMA/ Novo Século

DE R$ 49,90 

POR R$ 24,90
BELA COZINHA 2
BELA GIL/ Globo

DE R$ 19,90 

POR R$ 9,90
PHILIA
PADRE MARCELO ROSSI/ 
Principium

DE R$ 44,90  

POR R$ 24,90
ESTRANHOS À 
NOSSA PORTA 
ZYGMUNT BAUMAN/ Zahar

DE R$ 44,90  

POR R$ 12,90
CONTOS DE 5 MINUTOS 
ANA SERNA VARA/ Girassol

DE R$ 25,90  

POR R$ 14,90
OS LIVROS DO DESTINO 
Marvel/ Panini

DE R$ 44,90 

POR R$ 24,90
TINTOS E TANTOS
STEPHANIE DANLE/ Globo
;/ 
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DE R$ 75,00 

POR R$ 39,90
DEMOLIDOR - VOL 2
FRANK MILLER , KLAUS JANSON/ 
Panini

DE R$ 29,90 

POR R$ 15,90
ESQUADRÃO SUICIDA 
– CHUTE NA CARA
ADAM GLASS/ Panini

DE R$ 29,90 

POR R$ 8,90
GRANDES FRASES
ZIBIA GASPARETTO/ VIDA E 
CONSCIÊNCIA

DE R$ 39,90  

POR R$ 12,90
DIÁRIO DE UM 
ADOLESCENTE 
APAIXONADO
RAFAEL MOREIRA/ Novas Páginas

DE R$ 69,90 

POR R$ 39,90
CARROS – UM PASSEIO 
PELA CIDADE
DISNEY PIXAR/ PIL BOOKS/ DCL

DE R$ 28,90 

POR R$ 17,90
O INESCRITO
VÁRIOS/ Panini

DE R$ 100,00 

POR R$ 52,90
SUPERMAN – SEM LIMITES
SCOTT SNYDER/ Panini

DE R$ 59,90 

POR R$ 29,90
INCRÍVEL FANTÁSTICO 
INACREDITÁVEL
Geektopia

DE R$ 29,90 

POR R$ 14,90
MENINA VENENO
CARINA RISSI/ Galera

DE R$ 69,90  

POR R$ 34,90
AVIÕES – ASAS 
PELO MUNDO 
DISNEY PIXAR/ PIL BOOKS/ DCL

DE R$ 84,00  

POR R$ 49,90
OS NOVOS MUTANTES
CHRIS CLAREMONT, BILL 
SIENKIEWICZ/ Panini

DE R$ 28,90 

POR R$ 17,90
OS FABULOSOS X-MEN – O 
BOM, O MAU E O INUMANO
BRIAN MICHAEL BENDIS/ Panini

DE R$ 19,90 

POR R$ 5,90
LARISSA MANOELA
Coquetel

DE R$ 54,00 

POR R$ 19,90
FÁBULAS 
MONTEIRO LOBATO/ Globinho

DE R$ 39,90 

POR R$ 24,90
TURMA DA MÔNICA 
JOVEM EM CORES – 
MÔNICA LEMBRANÇAS
MAURICIO DE SOUSA/ Panini

DE R$ 95,00 

POR R$ 54,90
LIGA DA JUSTIÇA – ORIGEM 
VÁRIOS/ Panini

DE R$ 21,90   

POR R$ 14,90
LENDAS DO UNIVERSO 
DC – SUPER POWERS
JACK KIRBY/Panini

DE R$ 29,90  

POR R$ 9,90
ZANGADO
ZANGADO/ Leya

DE R$ 25,90 

POR R$ 14,90
LENDAS DO UNIVERSO DC – 
MULHER MARAVILHA – VOL 1 
GEORGE PEREZ/ Panini

DE R$ 24,90 

POR R$ 14,90
HERMIONE GRANGER – 
GUIA CINEMATOGRÁFICO 
FELICITY BAKER/ Rocco

DE R$ 32,90 

POR R$ 14,90
EU FICO LOKO
CHRISTIAN FIGUEIREDO DE 
CALDAS/ Novas Páginas
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A MAIOR REUNIÃO DE
HERÓIS DO CINEMA

LER&CIA / Cinema

 > Grandes são as expectativas para o novo filme da Marvel. 
Com estreia prevista para 26 de abril, Vingadores: Guerra 

infinita promete a maior reunião de heróis até então. Ainda 
não foram divulgados todos os personagens, mas já se sabe 
que o Universo Cinematográfico Marvel (UCM) se unirá em 
grande estilo para derrotar o maior vilão que já enfrentou.

mes do Capitão América. “Os dois 
são habilidosos em misturar gêneros 
e criar aventuras agradáveis com te-
máticas mais profundas. A expectati-
va é de que seja uma produção épi-
ca no sentido mais puro da palavra: 
em extensão, destruição, diversão e 
consequências emocionais. E é difí-
cil achar, por conta do histórico da 
Marvel, que eles não vão entregar 
tudo isso”, avalia Caio Coletti, edi-
tor do site Observatório do Cinema. 

Uma das novidades é que esse 
será o primeiro Vingadores que uni-
rá Homem-Aranha, Doutor Estra-
nho, Pantera Negra, Soldado In-
vernal e Falcão – personagens que 
já apareceram em outros longas da 
Marvel – e também o elenco de 
Guardiões da Galáxia, que até en-
tão parecia desconectado do res-
tante dos filmes do UCM. “O ator 
Chris Hemsworth, que interpreta o 
Thor da Marvel desde 2011, disse 
em entrevista ao Postmedia Network 
que a contagem de personagens do 
filme é 76. Até agora, sabemos de 37 
desses, o que significa que nada me-
nos que 39 continuam incógnitos”, 
comenta Coletti. l

• DVD OS VINGADORES
• DVD VINGADORES: 
A ERA DE ULTRON
Disney – Cinecolor – 
R$ 16,90 (CADA)

• BLU-RAY OS VINGADORES
• BLU-RAY VINGADORES: 
A ERA DE ULTRON
Disney – Cinecolor – 
R$ 19,90 (CADA)

• OS NOVOS VINGADORES 
- O CERCO
Panini – R$ 92,00

• OS VINGADORES -  INFINITO
Panini – R$ 28,90

• NOVOS VINGADORES, 
MUNDO PARALELO
Panini – R$ 28,90

• GUARDA-CHUVA 
VINGADORES BGLA49
Yangzi – R$ 38,50

• DENTAL CASE 290ML 
AVENGERS 3199
Plasútil - R$ 9,50

• ESTOJO DUPLO 
AVENGERS CINZA 195553 
Tilibra - R$ 56,30

• LÁPIS GRAFITE COM 
BORRACHA + APONTADOR 
+ RÉGUA + BORRACHA + 
ESTOJO AVENGERS 2236 
Molin – R$ 30,70

OS FILMES DO UCM – UNIVERSO 
CINEMATOGRÁFICO MARVEL 

Desde 2008, quando lançou o primeiro filme 
Homem de Ferro, a Marvel tem trilhado um 
caminho de sucesso no cinema. “É muito 
interessante o desenvolvimento temático 
que a Marvel fez em seus 10 anos de filmes 
interconectados. É uma franquia sobre 
militarismo, responsabilidade, heroísmo, 
quebra de padrões comportamentais – 
dilemas políticos e emocionais muito humanos, 
apesar do fator ‘super’ em seus personagens 
mais famosos”, observa Caio Coletti. 
Algumas das histórias dos 17 filmes do 
UCM são independentes, porém outras são 
altamente conectadas entre si. Por isso, é 
importante conhecer o universo para poder 
compreender o novo filme e aproveitar ao 
máximo seu enredo. A gente te ajuda:

“A opinião dos críticos quanto 
aos 16 filmes já lançados costuma 
variar, com alguns dizendo que a 
Marvel só faz mais do mesmo, mas 
no geral estes filmes são vistos posi-
tivamente pela crítica e público, e a 
cada filme que passa espera-se ain-
da mais. A expectativa geral é bem 
alta, pois além de tudo Vingadores: 
Guerra infinita pretende apresentar 
o maior vilão que o UCM já conhe-
ceu”, comenta Ana Louise, editora 
do site Cinema com Rapadura. 

Thanos, que aparece no final 
pós-créditos do primeiro filme dos 
Vingadores e é apresentado mais 
diretamente em Guardiões da Ga-
láxia, é considerado o pior dos vi-
lões da Marvel, inclusive nos qua-
drinhos e, por isso, a guerra entre 
ele e os heróis deverá ser épica. No 
lançamento, ele aparece para jun-
tar as joias do infinito e dominar o 
universo. Para vencê-lo, os heróis 
terão que se unir após a inimizade 
que nasceu no último filme Capi-
tão América: Guerra civil.

Guerra infinita será dirigido 
por Anthony e Joe Russo, que esti-
veram à frente dos dois últimos fil-

PARA OS FÃS
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HOMEM-FORMIGA
Com uma pequena 
participação de Falcão

HOMEM DE FERRO 3

GUARDIÕES DA GALÁXIA: VOL. 2

THOR: RAGNAROK
Com a presença de 
Hulk e participação 
de Doutor Estranho

CAPITÃO AMÉRICA: GUERRA CIVIL
Reunião de todos os heróis conhecidos do UCM até então 
(exceto Doutor Estranho). Inclui a primeira aparição 
do Homem-Aranha na franquia e Pantera Negra.

HOMEM DE FERRO 2
Conheça também Máquina de Combate, Viúva 
Negra, Agente Nick Fury e a S.H.I.E.L.D.

THOR
Conheça também 
Loki e Dr. Erik Selvig

CAPITÃO AMÉRICA: 
SOLDADO INVERNAL
Conheça Falcão e 
Sharon Carter

HOMEM DE FERRO 
Conheça também Agente Phil Coulson 

O INCRÍVEL HULK
Apesar de ser com outro 
ator, faz parte do UCM

Phil Coulson é 
fundamental para a 
reunião dos heróis.

Loki e Dr. Selvig são 
personagens essenciais no 
enredo de Os Vingadores

CAPITÃO AMÉRICA: O 
PRIMEIRO VINGADOR
Conheça também Bucky

OS VINGADORES
A primeira reunião entre Thor, Hulk, Homem de Ferro, 
Capitão América, Viúva Negra e Gavião Arqueiro.

Conheça a ligação 
entre o Soldado 
Invernal e Bucky

Agente Nick Fury e S.H.I.E.L.D. 
são os responsáveis pela 
criação do grupo Os Vingadores

As Joias do Infinito são 
parte importante do 
enredo de Vingadores: 
A era de Ultron

GUARDIÕES 
DA GALÁXIA
Conheça as 
Joias do Infinito

VINGADORES: A ERA DE ULTRON
Conheça Visão e Wanda 
Maximoff/ A feiticeira escarlate

DOUTOR ESTRANHO

PANTERA NEGRA

THOR: O MUNDO SOMBRIO

HOMEM-ARANHA: 
DE VOLTA AO LAR
Com a presença de Tony 
Stark/ Homem de Ferro

VINGADORES: 
GUERRA INFINITA
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DE R$ 59,00

POR R$ 53,10
VIVA – MEU PRIMEIRO 
LIVRO QUEBRA-CABEÇAS 
DISNEY/ Melhoramentos

Você sabe montar quebra-cabeça? 
Monte os cinco jogos coloridos se-
guindo as imagens-guia. Depois, 
leia as histórias para dar vida às 
cenas! Para ajudar na montagem, o 
verso das peças tem cores diferen-
tes em cada quebra-cabeça!

DE R$ 99,00

POR R$ 89,10
VIVA – A VIDA É UMA 
FESTA – O PODER 
DA MÚSICA 
DISNEY/ Melhoramentos

O poder da música é um livro super-
divertido, com lindas ilustrações, 
um cenário gigante e 12 miniaturas 
incríveis! Os pequenos poderão se 
encantar e conhecer ainda mais do 
poder da música em nossas vidas. 

DE R$ 24,90

POR R$ 21,70
BAIXA MEMÓRIA E A 
FAMÍLIA CRAFT
Astral Cultural

Baixa Memória e a Família Craft 
mergulharam em um grande de-
safio: descobrir quem é o mais in-
teligente da turma. Você também 
pode (e deve!) entrar na brincadei-
ra – são dezenas de atividades para 
você se divertir e aprender!

LANÇAMENTO

DE R$ 31,90

POR R$ 28,70
TURMA DA MÔNICA 
– OUTRO LAR 
LUIS HU RIVAS, MAURICIO DE SOUSA/ 
Boa Nova

A Turma da Mônica vai até o Rio 
de Janeiro visitar André, um primo 
do Cascão que, além de apresentar 
os pontos turísticos, vai mostrar às 
crianças como a prática de bons 
hábitos nos leva a uma vida melhor.

Esses livros reúnem 365 histórias emocionantes e divertidas dos 
personagens do mundo encantado da Disney. É diversão garantida 
para toda a família em todos os dias do ano.

DE R$ 59,90

POR R$ 53,90
365 HISTÓRIAS 
PARA DORMIR – 
PRINCESAS E FADAS

DE R$ 79,90

POR R$ 71,90
365 HISTÓRIAS PARA 
DORMIR – EDIÇÃO LUXO 
DISNEY/ DCL

DE R$ 59,90

POR R$ 53,90
A INCRÍVEL CAIXA 
DE DESCOBERTAS – 
BOMBEIROS EM AÇÃO 
AUZOU/ Publifolha

Essa caixa traz dois volumes que 
exploram as principais atividades 
dos bombeiros. Com mecanismos 
interativos, as crianças acompa-
nharão a emocionante rotina da 
profissão.

DE R$ 34,90

POR R$ 31,40
SERAFINA E A 
CAPA PRETA 
ROBERT BEATTY/ Valentina

Serafina e o pai, o responsável pela 
manutenção das máquinas, moram 
secretamente no porão da Mansão 
Biltmore. Mas quando as crianças 
da propriedade começam a desa-
parecer, somente Serafina poderá 
ajudar a identificar o culpado. 

LANÇAMENTO
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CONHECIMENTO, ESPIRITUALIDADE, RELACIONAMENTOS E MUITA, MUITA FÉ.
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de R$ 256,90
POR

R$ 231,90

de R$ 35,90
POR

R$ 32,30

de R$ 30,90
POR

R$ 27,80
de R$ 23,90

POR

R$ 20,80*

(CADA)

de R$ 26,90
POR

R$ 24,20

Novo Dicionário 
Bíblico Champlin
R.N. Champlin

Espiritualidade 
Emocionalmente 
Saudável
Peter Scazzero

KIT Mulher Virtuosa
Hernandes Dias Lopes

#Ficaadica (Sexo 
& Casamento) 
Darrell & Márcia 
Marinho

Pentecoste
Hernandes Dias Lopes
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Quanta gente, família, amigos, vizi-
nhos, conhecidos e desconhecidos 
todos conversando, falando baixo, 
alguns emocionados, sentimentos 
misturados, sofrimento, tristeza, can-
saço. Eu circulava tranquilamente 
pelo ambiente sem ser notado, via 
tudo, ouvia tudo, sentia tudo.  

O seu Raimundo do mercadi-
nho, já fazia muito tempo que não ia 
lá, o pão dele não era nenhuma ma-
ravilha, acho que ele veio pelo passa-
do, época que anotava na caderneta, 
quantas vezes em momentos difíceis 
ele salvou o almoço.

Minha vizinha, chorando copio-
samente, do jeito que está vão pen-
sar que tínhamos algo a mais, o por-
teiro do prédio, até o antigo dono do 
boteco da esquina, este sim foi meu 
confidente, acho que ele sabe mais 
da minha vida do que eu, quantas 
discussões, política, futebol.      

Os aposentados da repartição, 
nossa, tens uns que pensei que já ti-
nham ido, tem dois com belas com-

O conteúdo do conto, seu estilo literário e ortografia são de responsabilidade exclusiva do autor.

 > O Grupo Livrarias Curitiba 
promoveu o VIII Concurso de 
Contos. Essa edição contou 
com centenas de inscrições 
de todo o Brasil. Foram 
selecionados seis contos, 
entre eles “Atrasados”, de 
João Alexandre Camargo 
da Silva, de Curitiba (PR).

panheiras, acho que casaram de 
novo, a não, uma é cuidadora e outra 
é a neta, deve ser motorista do avô.

Estes jovens não conheço, falam 
pouco, escrevem muito no telefone, 
devem ser amigos de meu neto, meu 
neto, já virou um moço, quando pe-
queno vivia lá em casa, me adorava, 
eu levava pescar, no futebol, levei 
até no shopping, coisa que detesta-
va, cada vez foi aparecendo menos, 
quando ia acabava me tirando al-
gum dinheiro, mas acho que avô ser-
ve para isso mesmo, ele sempre foi 
um bom menino.

Meus amigos do futebol, contan-
do e aumentando as mesmas histó-
rias, combinando de se reencontrar, 
da maneira que falam parece que fui 
um herói, as pessoas melhoram mui-
to quando vão embora, que sauda-
des daqueles tempos.

Minha família parece bem tris-
te, minha companheira de uma vida 
toda, meus filhos noras, netos, meus 
primos, alguns vieram de longe, só 

agora percebo o quanto vão fazer fal-
ta, e o quanto gostavam de mim. E 
esta criançada, parece que não estão 
entendendo nada, melhor não te-
rem vindo. 

Toda esta gente me fez relembrar 
a boa vida que tive, os bons momen-
tos, minhas recordações são as me-
lhores, mas a minha memória mais 
recente lembra a solidão que sen-
ti nos últimos tempos, dos dias em 
frente à televisão, andando na praça 
na esperança de encontrar alguém 
para conversar, admito minha culpa 
por não tomar a iniciativa, por medo 
de atrapalhar. 

Quantos na mesma situação se 
sentindo só, tendo uma multidão 
de amigos e parentes para procurar, 
na vida não me arrependo de quase 
nada do que fiz, mas com certeza me 
arrependo do que deixei de fazer. 

Antes da despedida gostaria de 
ter tido a oportunidade de fazer uma 
última pergunta a todos. 

Por que não vieram antes? l
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CONHECIMENTO, ESPIRITUALIDADE, RELACIONAMENTOS E MUITA, MUITA FÉ.
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de R$ 256,90
POR

R$ 231,90

de R$ 35,90
POR

R$ 32,30

de R$ 30,90
POR

R$ 27,80
de R$ 23,90

POR

R$ 20,80*

(CADA)

de R$ 26,90
POR

R$ 24,20

Novo Dicionário 
Bíblico Champlin
R.N. Champlin

Espiritualidade 
Emocionalmente 
Saudável
Peter Scazzero

KIT Mulher Virtuosa
Hernandes Dias Lopes

#Ficaadica (Sexo 
& Casamento) 
Darrell & Márcia 
Marinho

Pentecoste
Hernandes Dias Lopes

anuncio Ler&Cia fev 2018.indd   1 07/02/18   15:20



LER&CIA / História

 > Cem anos após o 
fim da Primeira Grande 
Guerra (1914-1918), a 
quantidade e variedade 
de livros que recontam, 
analisam ou que usam 
o conflito como pano 
de fundo é cada vez 
maior – reforçando a 
importância social e 
política do período e 
suas consequências 
para os dias atuais. 

PARA ENTENDER A

“Foi um conflito que diferiu dos anterio-
res por sua magnitude. Ocorrida no contexto 
da segunda Revolução Industrial, a Guerra 
rompeu um equilíbrio de quase cem anos na 
Europa, desde o Congresso de Viena, após as 
Guerras Napoleônicas, lançando o continen-
te em um conflito sem precedentes e inespe-
rados”, aponta o historiador militar, professor 
e escritor Carlos Daróz.

A 1ª Guerra Mundial encerrou um perío-
do no qual apenas militares envolviam-se di-
retamente nos conflitos, passando a atingir a 
população civil e a acabar com cidades intei-
ras. “Se antes os combates eram restritos às 
tropas em campanha, com a Grande Guerra 
a morte e a destruição chegaram às cidades,  
afetando a população. Era a manifestação do 
conceito de ‘guerra total’, no qual a guerra 
deixava de ser um enfrentamento entre sol-
dados e forças militares para ser entre as na-
ções e suas populações.”

PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL
O uso da tecnologia militar tam-

bém contribuiu para conferir uma 
dimensão mais destruidora à Guer-
ra, com a utilização de novos ar-
tefatos e armas como aviões, sub-
marinos, carros de combate, gás e 
metralhadoras. Cerca de 10 milhões 
de pessoas foram mortas e mais de 
20 milhões incapacitadas. 

A ascensão dos Estados Uni-
dos e o surgimento da União Sovi-
ética foram resultado dos conflitos. 
Em 1918, um acordo de paz frágil 
– que levaria anos depois à Segun-
da Guerra Mundial –, conhecido 
como Tratado de Versalhes, marcou 
o encerramento do conflito que re-
sultou também em um novo mapa 
para a Europa e no desmoronamen-
to de quatro impérios: Otomano, 
Alemão, Austro-Húngaro e Russo. 

IMAGENS: CREATIVE COMMONS
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O BRASIL 
NA PRIMEIRA 
GUERRA 
MUNDIAL

O Brasil manteve, a princípio, 
uma posição neutra durante a Pri-
meira Guerra Mundial. Entretan-
to, um fato impôs uma mudança 
de postura do país: o afundamen-
to de seus navios mercantes por 
submarinos alemães. “Com isso, 
o Brasil reconheceu o estado de 
guerra imposto pela Alemanha em 
1917”, explica o historiador Carlos 
Daróz, que também é autor do li-
vro O Brasil na Primeira Guerra 
Mundial – A longa travessia (Edi-
tora Contexto). 

Daróz explica que, como pos-
suía forças armadas limitadas e de-
ficientes, o Brasil contribuiu para 
o esforço de guerra em quatro 
frentes: enviando uma divisão na-
val para patrulhar a costa ociden-
tal da África; um grupo de aviado-
res para voar junto às forças aéreas 
de países aliados (Inglaterra, Itália 
e EUA); uma missão médica mi-
litar para instalar um hospital na 
França; e um grupo de oficiais ob-
servadores junto ao Exército Fran-
cês, que chegaram a entrar em 
combate. “Embora modesta para 
o contexto da guerra, a participa-
ção brasileira foi muito importan-
te para o país.” l

O BRASIL NA 
PRIMEIRA 
GUERRA 
MUNDIAL 
– A LONGA 
TRAVESSIA
CARLOS DARÓZ
Editora Contexto
R$ 35,00

LER PARA COMPREENDER
As obras com informações e discussões sobre guerras trazem 
mais conteúdo sobre diversos aspectos que envolvem os conflitos 
como causas, cronologia, táticas militares, consequências 
políticas, perspectivas sociais, tecnologia, entre outros. Além 
disso, ajudam a estabelecer um panorama histórico fiel à epoca. 
“Devido à sua importância, alguns autores defendem que a 
história da humanidade se confunde com a história das guerras. 
Na verdade, desde que o homem se organizou em sociedade 
os conflitos se fazem presentes, de modo que a história militar 
é uma ferramenta extremamente válida para se compreender 
a trajetória do homem através do tempo”, observa Daróz. 
O especialista ressalta ainda que os currículos escolares 
geralmente são limitados em razão da carga horária insuficiente, 
o que acarreta uma compreensão superficial dos fatos. “Os 
livros didáticos em uso no Brasil apresentam a Primeira Guerra 
Mundial de maneira bastante limitada e não permitem a 
compreensão do conflito em sua total dimensão. Esse papel 
pode ser desempenhado pelos livros não didáticos, que 
abordam os diferentes aspectos da guerra em suas dimensões 
específicas e possibilitam a compreensão de sua importância.” 

CONHEÇA ALGUMAS OBRAS PARA APROFUNDAR SEU 
CONHECIMENTO SOBRE A PRIMEIRAªGUERRA MUNDIAL

A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL – OS 1590 DIAS 
QUE TRANSFORMARAM O MUNDO
MARTIN GILBERT
Editora Casa da Palavra 
R$ 49,90 
Segundo o jornal norte-americano The New 
York Times, este é um dos primeiros livros que 
qualquer pessoa deve ler para entender a guerra 
e o século. O autor e historiador britânico traz 
narrativa fluida para mostrar que a guerra 
nunca terminou – ainda vivemos muitos dos 
horrores que tiveram início no conflito. 

1914-1918 – A HISTÓRIA DA 
PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL
DAVID STEVENSON
Novo Século
R$ 79,90
O historiador David Stevenson reexamina 
as causas, a evolução e as repercussões 
da guerra no contexto da época e faz uma 
análise das dinâmicas subjacentes. Traz 
respostas para as perguntas fundamentais 
sobre como essa terrível luta se desenrolou e mostra as 
consequênciais à época e atuais, inclusive para os países 
vitoriosos, que ainda hoje vivem à sombra do conflito.

História / LER&CIA
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DE R$ 39,90

POR R$ 35,90
SILBER
KERSTIN GIERI/ WMF Martins Fontes

Liv Silber começa a ter sonhos si-
nistros nos quais encontra alguns 
meninos de sua nova escola. Du-
rante o dia, eles também sabem 
o que aconteceu em seus sonhos. 
Uma história cheia de reviravoltas, 
humor e romance – além de muito 
mistério.

DE R$ 99,90

POR R$ 89,90
HISTÓRIAS DE NINAR 
PARA GAROTAS 
REBELDES 2
ELENA FAVILLI, FRANCESCA 
CAVALLO/ Vergara e Riba

A continuação do best-
-seller mundial, com mais 
cem fábulas de mulheres 
extraordinárias que muda-
ram o mundo. Conheça a 
história de Oprah, Beyon-
cé, Chimamanda Ngozi 
Adichie, J. K. Rowling, 
Audrey Hepburn, Marta e 
muitas outras.

LANÇAMENTO

DE R$ 34,90

POR R$ 31,40
AUTHENTIC GAMES – 
VIVENDO UMA VIDA 
AUTÊNTICA 2 
AUTHENTICGAMES/ Astral Cultural

Marco Túlio conta tudo o que acon-
teceu nos últimos anos, da emoção 
de estrear no palco às suas trolla-
gens e viagens preferidas. Não 
deixe de conferir as histórias que 
o youtuber guardou para este livro.

LANÇAMENTO

DE R$ 46,90

POR R$ 42,20
A CANÇÃO 
DAS ÁGUAS
Sarah Tolcser/ Plataforma 21

Caroline Oresteia perten-
ce a uma linhagem de 
barqueiros e contraban-
distas abençoados pelo 
deus do rio. Ao concordar 
em transportar uma carga 
misteriosa, ela se vê presa 
em uma rede de intrigas 
políticas, piratas perigo-
sos e paixão.

LANÇAMENTO
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A casa na árvore 
com 13 andares

Asas de Fogo  
A profecia dos dragões

Pérola no Parque

Piores Inimigas / 
Melhores Amigas

O pontapé inicial

Ilha do Veneno

Ruínas de Gorlan

O guardião da pedra

As séries épicas agora com 
descontos imperdíveis! 

Aproveite!  

por

por

por

por

por

por

por
por
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http://www.livrariascuritiba.com.br/silber-wmf-martins-fontes-lv424170/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/historias-de-ninar-para-garotas-rebeldes-2-vergara-e-riba-lv426758/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/authentic-games-vivendo-uma-vida-autentica-2-astral-cultural-lv426016/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/cancao-das-aguas-a-plataforma-21-lv426759/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/casa-na-arvore-com-13-andares-a-fundamento-lv399067/p
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http://www.livrariascuritiba.com.br/perola-perola-no-parque-fundamento-lv162817/p
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http://www.livrariascuritiba.com.br/gol-1-o-pontape-inicial-fundamento-lv271160/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/zac-power-1-ilha-do-veneno-fundamento-lv221406/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/rangers-ordem-dos-arqueiros-1-fundamento-lv243982/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/guardiao-da-pedra-o-o-amuleto-vol-1-fundamento-lv324992/p
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COLEÇÃO LER E APRENDER
DINOSSAUROS | OCEANO | SELVA
De R$ 59,90 por
R$ 47,90 cada

LIVROS DE AtIVIDADES
COm ADESIVOS
DINOSSAUROS | FAZENDA
PIRAtAS | PRINCESAS
De R$ 19,90 por 
R$ 15,90 cada

mEU QUERIDO DIÁRIO
De R$ 39,90 por
R$ 31,90

LIVROS DE PANO
ANImAIS DA FAZENDA
ANImAIS DA FLOREStA
BICHIHOS DO JARDIm
FILHOtES
De R$ 24,90 por
R$ 19,90 cada

A PRINCESA E O PÊSSEGO
O VEStIDO NOVO DA PRINCESA
ESCONDE-ESCONDE, DINOSSAURO!
De R$ 19,90 por
R$ 15,90 cada

ONDE EStÃO
CACO E SEUS AmIGOS?
mILA E SEUS AmIGOS?
tUtI E SEUS AmIGOS?
De R$ 39,90 por
R$ 31,90 cada

PROCURE E ACHE
DINOSSAUROS | PRINCESAS
De R$ 29,90 por
R$ 23,90 cada

http://www.livrariascuritiba.com.br/ler-e-aprender-oceano-libris-lv421144/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/ler-e-aprender-selva-libris-lv421154/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/ler-e-aprender-dinossauros-libris-lv421156/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/procure-e-ache-princesas-libris-lv421751/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/procure-e-ache-dinossauros-libris-lv421750/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/onde-estao-caco-e-seus-amigos-libris-lv421756/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/onde-estao-mila-e-seus-amigos-libris-lv421757/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/onde-estao-tuti-e-seus-amigos-libris-lv421758/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/princesa-e-o-pessego-a-libris-lv422446/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/vestido-novo-da-princesa-o-libris-lv422445/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/esconde-esconde-dinossauro-libris-lv422448/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/dinossauros-livro-de-atividades-com-adesivos-libris-lv426106/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/fazenda-livro-de-atividades-com-adesivos-libris-lv426104/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/piratas-livro-de-atividades-com-adesivos-libris-lv426105/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/princesa-livro-de-atividades-com-adesivos-libris-lv426108/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/meu-querido-diario-libris-lv421753/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/animais-da-fazenda-libris-lv425836/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/animais-da-floresta-libris-lv425835/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/bichinhos-do-jardim-libris-lv425837/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/filhotes-libris-lv425834/p


 > O diretor da escola pode ser seu pior 
inimigo ou seu amigo. No caso de Jorge e 
Haroldo, a relação com o diretor é a pior 
possível, por causa de suas bagunças sem 
fim. Mas isso está prestes a mudar.

LER&CIA / Pequenos Leitores

AS INCRÍVEIS
AVENTURAS
DO CAPITÃO CUECA

O rabugento diretor Krupp passa 
seus dias tentando achar uma maneira 
de acabar com a folia dos dois garotos. 
Um dia, ele encontra provas para punir 
os meninos e eles precisam agir para 
impedir que sua amizade seja destruída. 
O que eles nem imaginavam é que o seu 
inimigo se tornaria o seu maior ídolo: o 
Capitão Cueca.

Fruto da imaginação dos garotos, 
o super-herói pouco convencional é o 
protagonista dos gibis criados por Jorge 
e Haroldo. Mas Krupp acredita que é o 
Capitão Cueca e sai pela cidade tentando 
salvar todos que estão em perigo.

Tinha tudo para ser a solução dos 
problemas dos meninos, mas na verdade 
só causou mais confusão! Você vai rir 
muito com o filme As aventuras do 
Capitão Cueca e os livros da série. l

CAPITÃO CUECA – VOL. 1 – EM CORES
DAV PILKEY
Cia das Letrinhas
R$ 34,90

CONHEÇA

Livro da Companhia 
das Letras apresenta 
Jorge, Haroldo e 
o Capitão Cueca - 
história que se tornou 
filme em 2017.

DIVULGAÇÃO: COMPANHIA DAS LETRAS
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Pequenos Leitores / LER&CIA

DIVIRTA-SE
Use sua visão de super-herói e ache o maior número de 
CUECA no diagrama abaixo. Quantas você encontrou?

D T E U Q E C M S R C R
I U D O E S T U A E U A
C I C U E C A A E B E M
C O E C I D O E U C C Z
U N D U O C C M T O A O
E A R I E R U A O S T V
C R U E C U E C A N U A
A E E O D N C A D O A J
P S C U E C A U E T R E
O S T A V E M Q U S O V

RESPOSTA: 7

NAS PÁGINAS
Você sabia que o Capitão Cueca não nasceu 

no filme lançado em 2017? Na verdade, o 
personagem é protagonista de uma série 
de livros que foi iniciada em 1997 lá nos 
Estados Unidos.  Dav Pilkey, seu criador, 

é um quadrinista de muito sucesso 
no mundo todo. Já criou outros 
personagens e lançou diversos 
livros, como O Homem-Cão (Cia 

das Letrinhas – R$ 39,90).
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Lançado em 
2017, filme levou 

Capitão Cueca 
dos quadrinhos 

para as telas.
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ESPECIAL
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R$ 29,90
DVD PLANETA DOS 
MACACOS: A GUERRA
Fox Film

DE R$ 39,90

POR R$ 29,90
BLU-RAY X-MEN: 
APOCALIPSE
Fox Film

R$ 24,90
DVD 1984
Obras Primas do Cinema

R$ 39,90
DVD BLADE RUNNER 2049
Sony Pictures

DE R$ 79,90

POR R$ 39,90
DVD OUTCAST – PRIMEIRA 
TEMPORADA (4 DISCOS)
Fox Film

R$ 19,90
DVD TRANSFORMERS 5 -  
O ÚLTIMO CAVALEIRO
Paramount

R$ 16,90
DVD RESIDENT EVIL 6: 
O CAPÍTULO FINAL
Sony Pictures

DE R$ 25,90

POR R$ 16,90
DVD FALLEN: O FILME
Imagem Pictures

R$ 49,90
DVD INDIANA JONES  
- A COLEÇÃO COMPLETA 
(4 DISCOS)
Paramount

R$ 49,90
BLU-RAY A 
TORRE NEGRA
Sony Pictures

R$ 179,90
DVD TÚNEL DO TEMPO 
- A TEMPORADA 
COMPLETA (8 DISCOS)
Line Store

R$ 39,90
DVD EMOJI, O FILME
Sony Pictures

DE R$ 19,90

POR R$ 16,90
DVD MAZE RUNNER: 
PROVA DE FOGO
Fox Film

DE R$ 28,90 

POR R$ 26,00
JUSTICEIRO MAX 
DESABRIGADO
AARON/ Panini

DE R$ 49,90 

POR R$ 44,90
CREEPSHOW 
STEPHEN KING/ Darkside

DE R$ 29,90 

POR R$ 26,90
BATMAN E ROBIN 
– DUAS-CARAS
VÁRIOS/ Panini

DE R$ 59,00 

POR R$ 53,00
DEMOLIDOR – A QUEDA 
DE MURDOCK 
MILLER, MAZZUCHELLI/ Panini

DE R$ 31,90 

POR R$ 28,70
ESQUADRÃO SUICIDA 
– PONTO SEM VOLTA 
HENRIK JONSSON/ Panini

DE R$ 25,90 

POR R$ 23,30
FUTURE QUEST – VOL 1 
STEVE RUDE, JEFF PARKER, EVAN 
SHANER/ Panini

DE R$ 44,90 

POR R$ 40,40
STAR WARS – MARCAS 
DA GUERRA 
CHUCK WENDING/ Aleph

DE R$ 82,00 

POR R$ 73,80
INJUSTIÇA – DEUSES 
ENTRE NÓS – ANO DOIS
TOM TAYLOR/ Panini

DE R$ 30,00 

POR R$ 27,00
STAR WARS LEGENDS 
– HERDEIRO DO 
IMPÉRIO – LIVRO 1
TIMOTHY ZAHN/ Panini
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http://www.livrariascuritiba.com.br/dvd-planeta-dos-macacos--a-guerra-andy-serkis-woody-harrelson-av107499/p
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http://www.livrariascuritiba.com.br/dvd-outcast-primeira-temporada--4-dvds--av105817/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/dvd-transformers-5-o-ultimo-cavaleiro-mark-wahlberg-av107356/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/dvd-resident-evil-6--o-capitulo-final-milla-jovovich-av106257/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/dvd-fallen--o-filme-addison-timlin-jeremy-irvine-av105739/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/dvd-indiana-jones-a-colecao-completa--4-dvds--av099989/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/blu-ray-a-torre-negra-idris-elba-matthew-mcconaughey-av107588/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/dvd-tunel-do-tempo-a-temporada-completa--8-dvds--av107808/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/dvd-emoji-o-filme-av107590/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/dvd-maze-runner--prova-de-fogo-dylan-o-brien-ki-hong-lee-av102276/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/justiceiro-max-desabrigado-panini-lv419952/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/creepshow-darkside-lv421290/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/batman-e-robin-duas-caras-panini-lv420360/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/demolidor-a-queda-de-murdock-panini-lv268737/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/esquadrao-suicida-ponto-sem-volta-panini-lv419281/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/future-quest-panini-lv420350/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/star-wars-marcas-da-guerra-aleph-lv388541/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/injustica-deuses-entre-nos-ano-dois-panini-lv414955/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/star-wars-legends-herdeiro-do-imperio-livro-1-panini-lv419790/p


R$ 99,00
THE WALKING 
DEAD – NEGAN 
Pop Vinyl

R$ 99,00
DC BOMBSHELL – 
HARLEY QUINN
Pop Vinyl

DE R$ 94,50  

POR R$ 89,90 
QUEBRA-CABEÇA  
1000 PEÇAS GAME 
OF THRONES 
2553/ Estrela

R$ 60,30
QUEBRA-CABEÇA  
STAR WARS  
EPISÓDIO VIII 500 PEÇAS 
2462/ Toyster

R$ 39,90
DVD ATÔMICA
Universal Pictures

DE R$ 45,60  

POR R$ 39,90 
CANECA PORCELANA 
BATMAN LOGO PRETO 
75006592/ Urban

R$ 99,00
THE WALKING DEAD 
– DARYL DIXON
Pop Vinyl

R$ 99,00
JUSTICE LEAGUE 
– AQUAMAN 
Pop Vinyl

DE R$ 59,90

POR R$ 29,90
DVD FEAR THE 
WALKING DEAD 
– PRIMEIRA 
TEMPORADA 
(2 DISCOS)
PlayArte Video

R$ 59,10
QUEBRA-CABEÇA  
500 PEÇAS GAME 
OF THRONES 
2560/ Estrela

R$ 89,90 (CADA)

STAR WARS - PELÚCIA 
SORTIDA
DTC

A PARTIR DE

R$ 39,90 (CADA)

CAMISETAS VÁRIOS 
MODELOS
BundUp

DE R$ 62,80  

POR R$ 49,00
COPO COM TAMPA CANUDO 
BATMAN LOGO 300ML 
75028112/ Urban

R$ 99,00
THE WALKING DEAD 
– RICK GRIMES
Pop Vinyl

DE R$ 46,90  

POR R$ 39,90 
KIT STAR WARS MINHA 
BATALHA – LÁPIS DE 
COR + GIZ DE CERA 
679273/ Summit

DE R$ 33,40

POR R$ 29,90
CANECA PORCELANA MINI 
DC WW LOGO COLOR 135ML
40282/ Urban

A PARTIR DE

R$ 59,90 (CADA)

CAMISETAS VÁRIOS 
MODELOS
Chico Rei

DE R$ 91,80

POR R$ 79,90(CADA) 
CANECA SOCO INGLÊS 
CAPITÃO AMÉRICA 350ML 
10020477/ Z-Criativa

R$ 99,90
CUBO MÁGICO 3X3X3 
Cuber Brasil

DE R$ 16,90

POR R$ 12,90
DVD CAÇA-FANTASMAS: 
ATENDA AO CHAMADO
Sony Pictures

DE R$ 46,50

POR R$ 38,90
NECÉSSAIRE DCO 
MULHER-MARAVILHA 
68040169/ Urban

A PARTIR DE

R$ 54,90 (CADA)

CAMISETAS VÁRIOS 
MODELOS
Studio Geek

DE R$ 25,70  

POR R$ 19,90 (CADA)

LIXEIRA PARA CARRO DCO 
MULHER-MARAVILHA
680404/ Urban

DE R$ 56,80  

POR R$ 39,90
MALETA ARTÍSTICA 
STAR WARS 52 PEÇAS
679259/ Summit
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http://www.livrariascuritiba.com.br/walking-dead-negan-pop-vinyl-funko-in023759/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/dvd-atomica-charlize-theron-av107596/p
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http://www.livrariascuritiba.com.br/camiseta-guerra-civil-time-stark-gg-studio-geek-in022011/p


LER&CIA / Informática & Tecnologia
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DE R$ 219,90

POR R$ 199,90 
CALCULADORA 
CIENTÍFICA FX-
991LAX-BK-S4-DH
Casio

Esta é a calculadora científica mais 
moderna e completa disponível no 
mercado. Ideal para uso acadêmico 
e também profissional.

R$ 69,90 (CADA)

POKÉMON LATAS 
PODERES 
MISTERIOSOS
Copag

O poder vem em diferentes formas 
e de fontes diversificadas, mas ne-
nhum é tão misterioso quanto o 
poder dos Pokémon-GX! Aumente 
sua coleção.

PRÉ-VENDA
(INFORME-SE NAS LOJAS)

GOD OF WAR – PS4
Sony 

É um novo começo para Kratos. Vi-
vendo como um homem longe da 
sombra dos deuses, ele se aventura 
pelas selvagens florestas nórdicas 
com seu filho Atreus, lutando para 
cumprir uma missăo pessoal.

DE R$ 1.999,90 

POR R$ 1.499,90
VOLANTE G29 
DRIVING FORCE 
PS3/PS4/PC
Logitech

Este volante com pedal é o acessó-
rio definitivo para os mais recentes 
games de corrida dos consoles 
PlayStation4 e PlayStation3.

DE R$ 149,90

POR R$ 139,90(CADA) 
LUMINÁRIA PIXEL PALS
PDP

Acenda a luz do seu mundo com Pixel Pals: Coleçăo de pixel-art do 
seu personagem favorito! 

DE R$ 1.399,90 

POR R$ 999,90 (CADA)

HOVERBOARD SCOOTER SMART BALANCE 6.5 
Mymax

O hoverboard vem conquistando espaço entre os adultos e adoles-
centes que buscam lazer e/ou fácil locomoçăo.

DE R$ 899,90

POR R$ 777,90 (CADA) 
CADEIRA GAMER MX7
Mymax

Desfrute todo conforto desta cadeira para gamers. Possui revesti-
mentos em couro, ajuste de altura, encosto regulável e muito mais.

DE R$ 1.999,90 

POR R$ 1.749,90 (CADA)

IPHONE SE TELA 4’’ 32GB
Apple

Traz o design que todo mundo já adora e o mesmo chip do iPhone 
6s. A câmera de 12 megapixels faz fotos incríveis e vídeos 4K espeta-
culares. Um iPhone pequeno e grandioso ao mesmo tempo.
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http://www.livrariascuritiba.com.br/calculadora-cientifica-em-portugues-com-552-funcoes-fx-991lax-bk-s4-dh-in022858/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/pokemon-latas-sol-e-lua-4-poderes-misteriosos-in024657/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/god-of-war-ps4-in024598/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/volante--nt--g29-driving-force-ps3-ps4-pc-logitech-in021207/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/luminaria-pixel-pals-mario-super-mario-bros-3-in024403/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/luminaria-pixel-pals-luigi-super-mario-bros-3-in024404/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/luminaria-pixel-pals-dc-joker-pdp-in024601/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/luminaria-pixel-pals-mega-man-in024402/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/luminaria-pixel-pals-dc-batman-pdp-in024600/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/luminaria-pixel-pals-vault-boy-in024405/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/cadeira-gamer-mx7-verde-mymax-in023627/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/cadeira-gamer-mx7-vermelha-mymax-in023626/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/cadeira-gamer-mx7-azul-mymax-in023625/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/hoverboard-scooter-smart-balance-6-5-vermelho-in024539/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/hoverboard-scooter-smart-balance-6-5-dourado-in024540/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/hoverboard-scooter-smart-balance-6-5-preto-in024541/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/iphone-se-gold-tela-4-32gb-12mp-in023922/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/iphone-se-silver-tela-4-32gb-12mp-in023921/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/iphone-se-rose-gold-tela-4-32gb-12mp-in023919/p


Áudio & Vídeo / LER&CIA

R$ 89,90
DVD COMBATE - 
TERCEIRA TEMPORADA 
VOL.2 (4 DISCOS)
Line Store

Uma das séries mais populares da 
televisão, oferece um olhar inflexí-
vel e corajoso dos soldados ameri-
canos lutando na Europa durante a 
Segunda Guerra Mundial.

R$ 39,90
DVD LIGA DA JUSTIÇA
Warner Video

Movido pela sua fé na humanidade 
e pelo altruísmo do Superman, Bru-
ce Wayne solicita a ajuda de Mu-
lher-Maravilha, Aquaman, Ciborgue 
e Flash para salvar o planeta do 
ataque de proporções catastróficas 
de uma ameaça recém-despertada.

R$ 39,90
DVD TEMPESTADE: 
PLANETA EM FÚRIA
Warner Vídeo

Satélites controladores do clima 
são criados para nos manter a sal-
vo, mas algo dá errado: o sistema 
passa a atacar a Terra, iniciando 
uma corrida contra o tempo para 
solucionar o problema.

DISPONÍVEL A 
PARTIR DE

18.04.18

LANÇAMENTO

R$ 39,90
DVD JUMANJI
Sony Pictures

Empolgados com o videogame 
que se passa numa floresta, quatro 
adolescentes escolhem seus avata-
res para o desafio, mas um evento 
inesperado os leva para dentro do 
universo fictício, transformando-os 
nos personagens da aventura.

DISPONÍVEL A 
PARTIR DE

18.04.18

LANÇAMENTO

DISPONÍVEL A 
PARTIR DE

15.03.18

LANÇAMENTO

R$ 39,90
DVD PAI EM DOSE DUPLA 2
Paramount

Após resolverem suas diferenças, 
Brad e Dusty precisam lidar com 
uma nova situação complicada: a 
súbita aparição de seus pais (John 
Lithgow e Mel Gibson), que pos-
suem comportamentos bem dife-
rentes.

DISPONÍVEL A 
PARTIR DE

21.03.18

LANÇAMENTO
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http://www.livrariascuritiba.com.br/dvd-combate-terceira-temporada-vol-2--4-dvds--av107981/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/dvd-liga-da-justica-ben-affleck-gal-gadot-av108036/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/dvd-tempestade--planeta-em-furia-gerard-butler-av108040/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/dvd-pai-em-dose-dupla-2-mark-wahlberg-will-ferrell-av108023/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/dvd-thor--ragnarok-chris-hemsworth-av107986/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/blu-ray-thor--ragnarok-chris-hemsworth-av107987/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/blu-ray-thor--ragnarok-3d-chris-hemsworth-av107988/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/blu-ray-thor--ragnarok-3d---2d-edicao-steelbook--2-bds--av107989/p


LER&CIA / Games

GAME
NÃO É (SÓ) 
COISA DE CRIANÇA

De 1970 para cá, os games deixaram de ser coisa de crian-
ça e têm ganhado espaço no mundo das competições, inclu-
sive offline. “Há registros de competições de videogame des-
de os anos 70, quando um grupo de estudantes de Stanford 
organizou um torneio de Space Invaders. Os campeonatos 
de jogos eletrônicos ganharam força na década de 90, quan-
do a internet começou a se popularizar pelo mundo todo. 
Por causa disso, os jogos para computador ganharam bastan-
te destaque e torneios como o CPL (Cyberathlete Professio-
nal League) começaram a surgir. Desde então, a modalida-
de cresceu em relevância no mundo todo, com campeonatos 
cada vez maiores e mais importantes acontecendo”, conta 
Priscila Ganiko, redatora do site Jovem Nerd.

Esses torneios acontecem parte online – geralmente na 
etapa classificatória –, mas também realizam grandes partidas 
offline, lotando estádios e movimentando o mercado da pro-

 > Milhares de pessoas se reúnem no estádio para 
torcerem por seus times favoritos. Patrocinadores 
investem para terem suas marcas expostas durante 
as partidas. Campeonatos conquistam cada vez 
mais fãs. Atletas se tornam internacionalmente 
conhecidos e disputados por diferentes equipes. 
Poderíamos estar falando de basquete, futebol 
ou mesmo vôlei, mas o assunto é videogame!

paganda. “Os campeonatos têm uma 
formatação muito similar aos de es-
portes tradicionais, como futebol, por 
exemplo. A semelhança é tão grande 
que o termo eSports acabou se popu-
larizando. A torcida escolhe times, vi-
bra nas disputas, é possível comprar 
acessórios das equipes, ter um joga-
dor favorito como ídolo, acompanhar 
sua ascensão, enfim, como qualquer 
esporte”, comenta Bárbara Gutier-
rez, editora do site Versus, especiali-
zado em eSports e fonte interessante 
para quem quer ler mais sobre o tema 
e acompanhar os campeonatos, equi-
pes e jogadores (www.vs.com.br).

Apesar de hoje os torneios reali-
zarem etapas offline que movimen-
tam milhares de pessoas, além de 
muito dinheiro, é inegável que foi a 
internet que tornou essa popularida-
de e essa grandeza possíveis. “Cam-
peonatos de games continuaram re-
correntes ao longo dos anos 90, mas 
foi a popularização da internet que 

Campeonatos 
de games 
movimentam 
milhares de 
reais e lotam 
estádios.
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possibilitou mais torneios e o sur-
gimento de competições entre ti-
mes, fosse online ou em rede local 
(via LAN). Muitas etapas seletivas, 
com grande número de participan-
tes, acontece online. As finais geral-
mente dão lugar a disputas presen-
ciais, organizadas em espaços para 
eventos, como estádios de futebol e 
ginásios poliesportivos, ou até mes-
mo em arenas próprias para a práti-
ca do eSport e dos games em ques-
tão”, explica o jornalista Claudio 
Prandoni, autor do livro League of 
Legends - Tudo sobre os maiores pro 
players brasileiros e como se tornar 
um deles (Panda Books – R$ 29,90)

QUERO SER UM
JOGADOR PROFISSIONAL
Para quem quer ganhar dinhei-

ro jogando videogame – sonho da 
maioria dos adolescentes – o mun-
do dos eSports é um caminho. Po-
rém, é necessário ter muita dedi-
cação e responsabilidade (além 
de talento). “Na minha opinião, 
o primeiro e mais importante pas-
so é conhecer a comunidade dedi-
cada àquele jogo. Não basta jogar 
bem, é importante saber se portar 
bem e contribuir de forma positi-
va para a comunidade de jogado-
res, justamente para que a modali-
dade ganhe respeito e receba mais 
incentivo de patrocinadores e dos 
produtores do game. A partir daí 
é questão de definir um objetivo 
e buscar conhecer melhor quem 
já trilhou esse caminho para saber 
como chegar a vagas específicas 
dentro de cada organização e mo-
dalidade”, aconselha Prandoni.

Priscila Ganiko também lembra 
a importância de ser ativo em cam-
peonatos amadores a fim de se tor-
nar um profissional.  “Muitos times 
ficam de olhos em novos talentos 
que aparecem nesses torneios me-
nores”, salienta. l

E-SPORTS: OS PRINCIPAIS
Confira alguns dos games mais 
populares dentro dos eSports

Categoria: MOBA – Multiplayer Online Battle Arena
Jogo: League of Legends
Duas equipes de poderosos campeões, com 
design e estilo único, lutam em diversos  
campos de batalha e modos de jogo. 

Categoria: FPS – First Person Shooter
Jogo: Counter-Strike: Global Offensive
Game de tiro em primeira pessoa que leva 
o jogador a um campo de batalha, exigindo 
conhecimento, estratégia e agilidade.

Categoria: RTS – Real Time Strategy
Jogo: StarCraft II
Game de estratégia em que o jogador precisa gerenciar 
recursos, desenvolver habilidades táticas e criar nova 
tecnologia, enquanto forma um exército e parte para a batalha.

Categoria: MOBA – Multiplayer Online Battle Arena
Jogo: Dota 2
Cada equipe precisa destruir estruturas fortemente protegidas 
e, para isso, desenvolvem e fortalecem seus heróis, ao 
mesmo tempo em que criam estratégias eficientes.

Game / LER&CIA
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De R$ 169,90

POR R$ 149,90

TECLADO GAMER 
MULTIMÍDIA 
USB SPIDER 
VENOM GK705

De R$ 399,90

POR R$ 299,90

KIT TECLADO 
CYCLOSA + 
MOUSE ABYSSUS 
1800 DPI

R$ 74,90

KIT GAMER 
COMBO ARENA 
MOUSE 2400 DPI 
+ MOUSEPAD 
MC102

R$ 229,90

HEADSET 
GAMER ARMOUR 
HS403 PRETO

De R$ 1.199,90

POR R$ 1.149,90

CADEIRA GAMER 
AC120C PRETO 
COM VERMELHO

EQUIPAMENTOS
DE PROFISSIONAIS

IMAGENS: REPRODUÇÃO
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http://www.livrariascuritiba.com.br/teclado-gamer-multimidia-usb-spider-venom-gk705-preto-e-vermelho-59514---fortrek/p
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LER&CIA / Papelaria e presentes

JOGO DE XADREZ BUDDY 
35,5X35,5X11,7CM 
1005304-390/ Umbra

Jogo de xadrez totalmente funcional com 
compartimento de armazenamento para todas as 
32 peças - feitas de metal com acabamento em 
níquel e titânio fresco, com fundo aveludado.  

DE R$ 138,60

POR R$ 98,00
GARRAFA TÉRMICA 
500ML AÇO INOX FRIDA 
KAHLO PÁSSAROS E 
FLORES FUNDO AZUL 
40612/ New Urban

Garrafa térmica temática da Frida 
Kahlo. Dimensões: 8,5x8cm.

R$ 34,80
CANECA MINI 135ML 
FRIDA KAHLO
 FUNDO AMARELO 
40546/ New Urban

Mini caneca temática da Frida Kahlo.

R$ 26,60
LIXEIRA CARRO 
NEOPRENE FRIDA 
KAHLO PIXEL FUNDO 
AZUL 40624 20X29CM 
New Urban

Lixeira para carro temática Frida 
Kahlo. Além de funcional, é deco-
rativa. 

R$ 69,00 (CADA)

CANETA
JAZZ PRETA
Crown

YW30057P - Tinteiro 
YW20057P - Roller 
YW10057P – Crown

Clássica, requintada, ori-
ginal e cheia de prestigio, 
esses são os mais simples 
adjetivos e elogios para 
as lindas Canetas Jazz 
da Crow.

R$ 34,90
CADERNETA DE 
ANOTAÇÕES FRIDA 
KAHLO FUNDO AZUL 
A5 40653 14,8X1X21CM 
100 FOLHAS
New Urban

Capa dura, cantos arredondados, 
fechamento com elástico e 100 
folhas sem pautas.

R$ 27,30 (CADA)

PAPEL ADESIVO 2M CONTACT  
(ROSA/AZULEJO PORTUGUÊS)
Contact

Saia da mesmice com praticidade e rapidez, decorando ambientes, 
reformando mobiliário e reciclando com estilo!

 O
fe

rt
as

 v
ál

id
as

 d
e 

0
1/

0
3/

20
18

 a
 3

0/
0

4/
20

18
, o

u 
en

qu
an

to
 d

ur
ar

em
 o

s 
es

to
qu

es
. I

m
ag

en
s 

m
er

am
en

te
 il

us
tr

at
iv

as
.

58 MARÇO E ABRIL DE 2018

http://www.livrariascuritiba.com.br/jogo-de-xadrez-buddy-355x355x117cm-1005304-390-umbra-pr006746/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/caneta-tint-jazz-preta-yw30057p-crown-pp051543/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/caneta-roller-jazz-preta-yw20057p-crown-s-l-pp050998/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/caneta-esf-jazz-preta-yw10057p-crown-pp050997/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/papel-adesivo-flor-rosas-02mt-4375-contact-pp054610/p


Brinquedos / LER&CIA

R$ 134,90
BARRACA 
PORTÁTIL CASA 
PRINCESAS 
GF001A/ Zippy Toys

R$ 45,10 
QUEBRA-CABEÇA 
3D AVIÃO 18 
PEÇAS MDF 
Pasiani

R$ 121,40
CONJUNTO 
SUPER MASSA 
DR. OPERA TUDO 
0147/ Estrela

DE R$ R$ 299,90

POR R$ 169,00 
JOGO ISTAMBUL 
03194/ Grow

R$ 134,90 
BARRACA 
PORTÁTIL CASA 
HOMEM ARANHA 
GF001C/ Zippy Toys

R$ 28,70 
GIZ DE CERA 6 
CORES TRIS PINTAR 
E MONTAR 
676265/ Summit

R$ 66,40
TAPETE PARA 
PINTAR 
2300/ Toyster

R$ 129,00
QUEBRA-CABEÇA 
ESCULTURA 
3D MINNIE 
03396/ Grow

R$ 126,50 
JOGO WAR 
0200/ Grow

R$ 41,90
MORDEDOR E 
CHOCALHO IFOFO 
2411/ Toyster

R$ 29,99
GIRO BALL 
3805/ DTC

R$ 129,00
QUEBRA-CABEÇA 
ESCULTURA 3D 
BATMAN 
03394/ Grow

R$ 23,70 
CONJUNTO CARRUAGEM 
DA PRINCESA  
57 PEÇAS CLICK IT 
CL-RE01/ Play Cis

R$ 70,00
JOGO QUAL É 
A PALAVRA? 
2750/ Pais e Filhos

R$ 50,00
MEU PRIMEIRO 
COFRINHO 
PARA PINTAR 
2299/ Toyster

R$ 129,00
QUEBRA-CABEÇA 
ESCULTURA 3D 
TUTANKHAMON 
03357/ Grow

R$ 81,70 
CONJUNTO DINOSSAUROS 
20 PEÇAS GRANDES CLICK IT 
CLB-DN01/ Play Cis

R$ 17,70
JOGO DE CARTAS 
DO MICO 
93939/ Copag

59MARÇO E ABRIL DE 2018

http://www.livrariascuritiba.com.br/quebra-cabeca-3d-aviao-18-pcs-mdf-pasiani-pp055798/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/quebra-cabeca-escultura-3d-minnie-03396-grow-pp055738/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/quebra-cabeca-escultura-3d-batman-03394-grow-pp055734/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/carruagem-da-princesa-57pcs-click-it-cl-re01-play-cis-pp054441/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/quebra-cabeca-escultura-3d-tutankhamon-03357-grow-pp055736/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/jogo-de-cartas-do-mico-93939-copag-pp029795/p


LER&CIA / Quebra-cabeças

R$ 29,75
QUEBRA-CABEÇA  
15 PEÇAS –  
DESCOBRINDO AS CORES 
2032/ Toyster

R$ 56,60
QUEBRA-CABEÇA  
36 PEÇAS GRANDES – 
BICHOS DO PANTANAL 
Araquarela

R$ 61,90
QUEBRA-CABEÇA 
16 PEÇAS – 
DISNEY BABY 
2256/ Toyster

R$ 29,80
QUEBRA-CABEÇA  
15 PEÇAS –  
DESCOBRINDO AS LETRAS 
2033/ Toyster

R$ 62,60
QUEBRA-CABEÇA  
48 PEÇAS GRANDES – 
FLORESTA AMAZÔNICA 
Araquarela

R$ 33,80
MEU PRIMEIRO  
QUEBRA-CABEÇA 
- 2/3/4 PEÇAS 
2029/ Toyster

R$ 33,00
QUEBRA-CABEÇA 
48 PEÇAS – 
PJ MASKS
03525/ Grow

R$ 61,80
QUEBRA-CABEÇA 
FISHER PRICE – 
4 X 4 PEÇAS 
Toyster

DE R$ 68,00

POR R$ 54,00
QUEBRA-CABEÇA  
48 PEÇAS GRANDES – 
PATRULHA CANINA 
03354/ Grow

R$ 36,35
QUEBRA-CABEÇA 
82 PEÇAS – BRASIL 
E SEUS ESTADOS 
2058/ Toyster

R$ 38,80
QUEBRA-CABEÇA 
2/3/4 PEÇAS 
FISHER PRICE 
2445/ Toyster
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IDADE
+18

MESES

IDADE
+3

ANOS

IDADE
+3

ANOS

IDADE
+4

ANOS

IDADE
+4

ANOS

IDADE
+5

ANOS
IDADE
+6

ANOS

IDADE
+4

ANOS

IDADE
+18

MESES IDADE
+18

MESES

IDADE
+18

MESES

R$ 21,60
QUEBRA-CABEÇA 
150 PEÇAS – 
RAINBOW 
2976/ Pais e Filhos

IDADE
+4

ANOS
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http://www.livrariascuritiba.com.br/quebra-cabeca-15pcs-descobrindo-as-cores-2032-tosyter-pp052723/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/quebra-cabeca-16pcs-disney-baby-2256-toyster-pp054419/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/quebra-cabeca-15pcs-descobrindo-as-letras-2033-tosyter-pp051900/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/quebra-cabeca-2-3-4pcs-meu-primeiro-quebra-cabeca-2029-toyster-pp051867/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/quebra-cabeca-82pcs-brasil-e-seus-estados-2058-toyster-pp051902/p


Quebra-cabeças / LER&CIA

R$ 97,70
QUEBRA-CABEÇA 
1000 PEÇAS – 
THE BEATLES 
0124/ Estrela

R$ 263,50
QUEBRA-CABEÇA 
6000 PEÇAS – 
TIVOLI GARDENS 
03203/ Grow

R$ 40,00
QUEBRA-CABEÇA 
PARIS E ROMA 
– 1000 PEÇAS 
2091/ Toyster

R$ 137,50
QUEBRA-CABEÇA 
2000 PEÇAS – 
CANDIDO PORTINARI 
0045/ Estrela

R$ 94,90
SEPARADOR 
DE PEÇAS 
02530/ Grow

R$ 38,30
QUEBRA-CABEÇA 
MARAVILHAS DO 
MUNDO MODERNO 
MACHU PICCHU E TAJ 
MAHAL – 500 PEÇAS 
2306/ Toyster

DE R$ 149,00  

POR R$ 119,90 
QUEBRA-CABEÇA 
2000 PEÇAS – 
VILLAGGIO D’ITALIA 
03091/ Grow

R$ 38,60
COLA PUZZLE 
BRILHANTE 
1989/ Grow

DE R$ 68,50

POR R$ 59,90
QUEBRA-CABEÇA 
1000 PEÇAS – 
SANTA CEIA 
01393/ Grow

R$ 216,70
QUEBRA-CABEÇA 
5000 PEÇAS – 
JARDIM VITORIANO 
03097/ Grow

R$ 25,70
COLA PUZZLE 
FOSCA 
1430/ Grow

R$ 42,90
QUEBRA-CABEÇA 
CONHECENDO O CORPO 
HUMANO – 240 PEÇAS 
2065/ Toyster

IDADE
+8

ANOS

IDADE
+10
ANOS

IDADE
+10
ANOS

IDADE
+10
ANOS

IDADE
+12
ANOS

IDADE
+10
ANOS

IDADE
+12
ANOS

IDADE
+14
ANOS

IDADE
+14
ANOS
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http://www.livrariascuritiba.com.br/quebra-cabeca-6000pcs-tivoli-gardens-03203-grow-pp052218/p
http://
http://www.livrariascuritiba.com.br/separador-de-pecas-02530-grow-pp051672/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/quebra-cabeca-2000pcs-villagio-d-italia-3091-grow-pp052209/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/cola-puzzle-brilhante-1989-grow/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/quebra-cabeca-1000pcs-santa-ceia-01393-grow-pp055746/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/quebra-cabeca-5000pcs-jardim-vitoriano-03097-grow-s-l-pp052333/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/cola-puzzle-fosca-1430-grow/p


AGENDA  CULTURAL
Fique por dentro de alguns dos eventos que acontecerão nas lojas da 

Livrarias Curitiba e Livrarias Catarinense da sua cidade em março

PARANÁ
Curitiba

CLUBE DO VINHO: PALESTRA 
COM JANE PIZZATO

 Livrarias Curitiba – Shopping Palladium

 Terça-feira, dia 6 de março, 19h30

Venha conversar de perto com Jane Pizzato, 
sócia-diretora da Pizzato Vinhas e Vinhos.
Conheça as novidades em vinhos e espuman-
tes, participe da degustação e saiba quais ró-
tulos estão sendo comercializados nas lojas 
da Livrarias Curitiba, sob a curadoria do som-
melier Fábio Cardoso.
Jane Pizzato tem MBA em Inteligência Em-
presarial pela FGV-RJ e formação pela Wine & 
Spirit Education Trust de Londres.

A GLÓRIA E SEU CORTEJO 
DE HORRORES

 Livrarias Curitiba – Shopping Palladium

 Segunda-feira, dia 12 de março, 
19h30

Lançamento do livro, bate-papo e sessão de 
autógrafos com a atriz e escritora Fernan-
da Torres. A obra acompanha as desventuras 
de Mario Cardoso, um ator de meia idade, dos 
dias de sucesso como astro de telenovela até 
a total derrocada quando decide encenar uma 
versão de Rei Lear - e as coisas não saem exa-
tamente como esperava. 
Fernanda Torres há 35 anos mantém uma 
carreira de sucesso no teatro, cinema e televi-
são tendo recebido – entre outros – o prêmio 
de melhor atriz do Festival de Cannes de ci-
nema de 1986. É colunista da Folha de S.Pau-
lo, da Veja-Rio e colaboradora da revista Piauí. 

 Serão distribuídas 300 senhas 
numéricas, gratuitas e exclusivas para 

clientes Leio+, a partir de 24 de fevereiro, na 
Livrarias Curitiba do Shopping Palladium.

 A senha é individual e o atendimento 
será feito pela ordem numérica. Somente o 
portador do livro e da senha terá direito ao 
autógrafo e foto com a autora.

 Nesse encontro será assinado somente 
um livro por pessoa e do título A glória e 
seu cortejo de horrores.

 É proibido autógrafo em papéis, 
marcadores ou quaisquer outros objetos.

 No espaço das assinaturas é proibido 
usar celulares, máquinas fotográficas ou 
qualquer outro equipamento para fazer 
selfies, vídeos ou gravações.

 O fotógrafo contratado irá registrar as 
pessoas ao lado da autora. As imagens 
estarão disponíveis gratuitamente em 
até 3 dias úteis no www.facebook.com/
grupolivrariascuritiba

O PODER DOS 
RELACIONAMENTOS

 Livrarias Curitiba – Shopping Palladium

 Terça-feira, dia 13 de março, 19h30
Lançamento do livro, palestra sobre o tema 
e sessão de autógrafos com Marcos Carva-
lho. Independente de situações ou circuns-
tâncias, nossos relacionamentos são extrema-
mente decisivos em todas as áreas da vida.
Marcos Carvalho é pesquisador, escritor e pa-
lestrante no desenvolvimento da mente hu-
mana em relacionamentos, liderança pessoal 
e profissional.

TUDO PODE SER ROUBADO
 Livrarias Curitiba – 

ParkShoppingBarigüi

 Tërça-feira, dia 13 de março, 19h30
Lançamento do livro, 
bate-papo e sessão de 
autógrafos com Giova-
na Madalosso. No en-
redo, uma garçonete 
acostumada com fur-
tos tem pela frente um 
grande desafio em tro-
ca de uma bolada fi-
nanceira: roubar a pri-
meira edição do livro O 
Guarani, de 1857. A partir daí, ela mergu-
lha num submundo que mistura um milionário 

excêntrico, drogas, sexo, Bar Mitzvahs de luxo 
e, por baixo de tudo isso, um profundo vazio.
Giovana Madalosso nasceu em Curitiba, em 
1975, e vive em São Paulo. É autora de A teta 
racional (Grua, 2016).

HISTÓRIAS QUE AS 
ESTRELAS CONTAM

 Livrarias Curitiba – Shopping Estação

 Quarta-feira, dia 14 de março, 19h30

Lançamento do livro, bate-papo e sessão 
de autógrafos com Jackson Zanetti Torres 
Pereira. A obra é fruto do exercício da ima-
ginação, do estudo de teorias, da análise de 
especulações e de interpretações de mitos a 
respeito do fascinante sistema estelar.
Jackson Zanetti Torres Pereira tem pós-gra-
duação em Filosofia Clínica.

THORVAND – O MATADOR 
DE DRAGÕES

 Livrarias Curitiba – Shopping Palladium

 Quarta-feira, dia 14 de março, 19h30

Lançamento da revista 
em HQ e bate-papo com 
os criadores – a roteirista 
Marta Leal Caires e o ilus-
trador Crisrobert Caires 
– e sessão de autógra-
fos na obra. Desta vez os 
vilões virão do céu, moti-
vados por um velho e con-
denado dragão que acordou do se sono fora 
do tempo certo. 
Marta Leal Caires e Crisrobert Caires acredi-
tam que é possível emocionar e entreter com 
histórias heróicas de personagens que lutam 
pelos seus ideais.

MARRILO
 Livrarias Curitiba – Shopping Palladium

 Quinta-feira, dia 15 de março, 19h30

Lançamento do CD, bate-papo e sessão de 
autógrafos com o músico, compositor e pro-
dutor Thomas Jefferson. O disco leva a viola 
aos corações e almas das pessoas. 
Thomas Jefferson integrou a banda Motoro-
cker por 12 anos.
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Do autor do livro  

mais vendido
 de 2017: 

Batalha Espiritual

Orlando
De: R$ 39,90 

Por: R$ 35,90

De: R$ 24,90 
Por: R$ 21,65

Neagle
De: R$ 24,90 

Por: R$ 21,65

Box Os mitos gregos
De: R$ 149,90 

Por: R$ 134,90

De: R$ 59,90 
Por: R$ 53,90

De: R$ 49,90 
Por: R$ 44,90

De: R$ 69,90 
Por: R$ 62,90

EM BREVE
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http://www.livrariascuritiba.com.br/orlando-nova-fronteira-lv426038/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/obra-em-negro-a-nova-fronteira-lv426039/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/orgulho-e-preconceito-nova-fronteira-lv426968/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/combate-espiritual-petra-lv426002/p
http://www.livrariascuritiba.com.br/neagle-a-dupla-que-e-outro-nivel-pixel-lv425010/p


LER&CIA / Agenda Cultural

O INFERNO É VERDE
 Livrarias Curitiba – ParkShopping 

Barigüi

 Quinta-feira, dia 15 de março, 19h30
Lançamento do livro, bate-
-papo e sessão de autógra-
fos com R. D. Silveira.
A ação investigativa de uma 
operação internacional con-
tra drogas na Amazônia, ao 
apontar para o Sul do Bra-
sil, transforma sua força-
-tarefa numa República de 
Curitiba. 
R. D. Silveira é psicólogo, professor e jornalis-
ta. Dirigiu veículos de comunicação, recebeu 
prêmios e criou projetos de educação à dis-
tância.

ZILDA ARNS UMA BIOGRAFIA
 Livrarias Curitiba – Shopping Estação

 Quinta-feira, dia 15 de março, 19h30
Lançamento do livro, bate-papo e sessão 
de autógrafos com o jornalista Ernesto Ro-
drigues. A obra narra a trajetória completa da 
médica pediatra e sanitarista catarinense.
Ernesto Rodrigues é documentarista, profes-
sor de jornalismo da PUC-RJ, autor de outros 
livros e atuou em diversos veículos de comu-
nicação.

GELO RUBRO
 Livrarias Curitiba – Shopping Palladium

 Segunda-feira, dia 19 de março, 
19h30
Lançamento do livro, bate-
-papo e sessão de autógra-
fos com Edno Vidotto. Na 
Rússia Soviética, os ventos 
de um grande conflito so-
pram cada mais fortes. Ale-
xei, um jovem russo idea-
lista, conhece Helena, se 
apaixona e, juntos, conhecem o lado cruel do 
mundo em que vivem. 
Edno Vidotto é apaixonado pela aviação. Em 
uma noite, enquanto trabalhava, pensou em 
escrever um romance sobre um espião russo.

PALESTRA: COMUNICAÇÃO 
– SERÁ QUE FUI CLARO, 
ESPECÍFICO E OBJETIVO?

 Livrarias Curitiba – Shopping Estação

 Segunda-feira, dia 19 de março, 
19h30
Participe da palestra e sessão de autógrafos 
com Paulo Roberto de Araújo. Saber comu-
nicar é praticamente uma ciência, que se deve 

estudar para aperfeiçoar e desenvolver a ca-
pacidade de transmitir ideias e se fazer enten-
der por quem as recebe. 
Paulo Roberto de Araújo é especialista em 
Gestão Estratégica de Pessoas, coaching e 
autor de diversos livros.

PALESTRA: DISCIPLINA PESSOAL 
E SUCESSO PROFISSIONAL

 Livrarias Curitiba – Shopping Palladium

 Terça-feira, dia 20 de março, 19h30
A Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Ale-
manha convida para a palestra ministrada 
pelo consultor Alan Schlup Sant´Anna. No en-
contro serão repassadas informações basea-
das no livro Disciplina: o caminho da vitória, 
tais como domínio sobre si mesmo, adminis-
tração do tempo, organização, controle de es-
tresse, coerência, inteligência emocional, defi-
nição de objetivos e muito mais.
Alan Schlup Sant´Anna é consultor e escritor 
nas áreas de comunicação, educação, lideran-
ça, produtividade, atendimento, vendas e ad-
ministração do tempo. 

CICLO DE QUADRINHOS – 
THOR X LIGA DA JUSTIÇA

 Livrarias Curitiba – Shopping Palladium

 Quarta-feira, dia 21 de março, 19h30
A rivalidade entre os fãs dos personagens das 
editoras Marvel e DC Comics há muito trans-
cendeu as páginas dos gibis e agora está re-
fletida nas telas dos cinemas, na disputa pela 
preferência do público. 
O Ciclo de Quadrinhos é apresentado por 
José Aguiar, premiado autor de quadrinhos 
publicados no Brasil e exterior.

PALESTRA: A COMIDA NÃO 
É SUA INIMIGA. VAMOS 
FAZER AS PAZES?

 Livrarias Curitiba – Shopping Palladium

 Quinta-feira, dia 22 de março, 19h30
O Conselho Regional de Psicologia do Paraná 
convida para a palestra ministrada pela psicó-
loga Thalita Roque Martins. 
Thalita Roque Martins é psicóloga e especialis-
ta em Terapia Cognitivo Comportamental. Aten -
de em consultório e tem experiência em aten -
dimentos na área de comportamento alimentar. 

NINA E A MÚSICA DO 
MAR - SEREIAS

 Livrarias Curitiba – Shopping Curitiba

 Sábado, dia 24 de março, das 14h às 
16h30
Lançamento do livro e contação de histórias 
baseada na obra de Sibélia Zanon. A nova 

aventura de Nina e Cabelinho dialoga com 
o nome da coleção Nem tudo o que existe a 
gente vê, propondo uma reflexão sobre o vi-
sível e o invisível, que cercam as pequenas e 
grandes belezas da natureza.

PALESTRA: DIVERSIDADE 
CULTURAL E AMBIENTE 
ORGANIZACIONAL

 Livrarias Curitiba - ParkShoppingBarigüi

 Segunda-feira, dia 26 de março, 
19h30
A ConnectGroup GRHI convida para as pa-
lestras ministradas pela psicóloga organiza-
cional  Marcele Karasinski e o consultor João 
Carlos Baptista de Sousa. No encontro serão 
passadas cases e ações para desenvolver um 
clima organizacional de um ambiente cada 
vez mais diversificado. 
Marcele Karasinski é psicologa organizacio-
nal e gestora de DHO da AGP Intelligent Glass. 
João Carlos Baptista de Sousa é pós-gra-
duado em marketing, consultor, especialista 
e palestrante com experiência por mais de 20 
anos em liderança de equipes. 

FOZ DO IGUAÇU

PALESTRA: O PODER DA AÇÃO
 Livrarias Curitiba – Shopping Catuaí 

Palladium

 Quinta-feira, dia 8 de março, 19h30
Participe da conferência com Ricardo Ramos 
e saiba como obter melho-
res resultados profissionais e 
pessoais. 
Ricardo Ramos é master 
coach formado pela Febra-
cis São Paulo, coach e pales-
trante certificado pelo John 
Maxwell Group e practitioner 
em PNL pelo Instituto Eduar-
do Shinyashiki. É sócio da TO-
CMOS Empoderamento Hu-
mano, em Foz do Iguaçu.

PALESTRA: TODOS SE 
COMUNICAM, POUCOS 
SE CONECTAM

 Livrarias Curitiba – Shopping Catuaí 
Palladium

 Quinta-feira, dia 29 de 
março, 19h30
Participe da conferência com 
Ricardo Ramos e saiba como 
obter melhores resultados pro-
fissionais e pessoais. 
Ricardo Ramos é master coa-
ch formado pela Febracis São 
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Paulo, coach e palestrante certificado pelo 
John Maxwell Group e practitioner em PNL 
pelo Instituto Eduardo Shinyashiki. É sócio da 
TOCMOS Empoderamento Humano, em Foz 
do Iguaçu.

LONDRINA

COMO SABER DO QUE SEU 
FILHO REALMENTE PRECISA?

 Livrarias Curitiba – Catuaí Shopping 
Londrina

 Quarta-feira, dia 21 de março, 19h30

Lançamento do livro, ba-
te-papo e sessão de autó-
grafos com Luciana Brites 
e Clay Brites.
Os pais estão cada vez 
mais apreensivos com 
tantas mudanças na vida 
moderna. Muitos sentem 
como se o mundo tivesse 
virado de cabeça para baixo em um curto es-
paço de tempo. A obra apresenta os sete pila-
res que ajudarão no preparo emocional para 
educar para frustrações, decisões, conflitos, 
realizações, aprendizado, diálogo e felicidade.
Luciana Brites é especializada em Educação 
Especial na área de Deficiência Mental e Psi-
copedagogia Clínica e Institucional pela Uni-
fil Londrina. É especialista em Psicomotri-
cidade pelo Instituto Superior de Educação 
Ispe – Gae São Paulo, além de coordenadora 
do Núcleo Abenepi em Londrina. Clay Brites 
é formado em Pediatria e Neuropediatria pela 
Santa Casa de São Paulo, é membro titular da 
Sociedade Brasileira de Pediatria, doutorando 
em Ciências Médicas pela UNICAMP e é vice-
-presidente da ABENEPI-PR.

MARINGÁ

ATÉ MEU ÚLTIMO SEGUNDO
 Livrarias Curitiba – Maringá Park 

Shopping Center

 Quinta-feira, dia 8 de março, 20h

Lançamento do livro, bate-
-papo e sessão de autógra-
fos com Luana Ferreira.
Quando a jovem Sophia Bel-
mont resolve sair de Mia-
mi, buscando se libertar das 
correntes impostas pelo pai 
controlador, ela não sabia o 
que ia encontrar. 
Luana Ferreira nasceu no interior do Paraná. 
Seu gosto pela leitura teve início após ganhar 
seu primeiro livro da coleção Harry Potter, aos 
sete anos de idade. A partir daí, mergulhou 
cada vez mais fundo no universo literário. 

A CORAGEM DE CLARICE: 
EXPERIÊNCIA E RELIGIÃO

 Livrarias Curitiba – Catuaí Shopping 
Maringá

 Sexta-feira, dia 9 de março, 19h30

Lançamento do livro, 
bate-papo e sessão de 
autógrafos com Elton 
Vinicius Sadao Tada.
A obra apresenta uma 
leitura da religião em 
Clarice Lispector, não 
a partir de uma ótica 
institucionalizada, mas 
a partir da problemá-
tica existencial pere-
ne no problema religioso e entrelaçada com a 
cultura e com as expressões culturais.
Elton Vinicius Sadao Tada é professor da Fa-
culdade Metropolitana de Maringá, membro 
da diretoria da Sociedade Paul Tillich do Brasil 
e cronista do jornal O Diário do Norte do Pa-
raná.  

TERAPEUTAS HOLÍSTICOS
 Livrarias Curitiba – Maringá Park 

Shopping Center

 Quinta-feira, dia 22 de março, 19h30

Lançamento do livro, bate-papo e sessão de 
autógrafos com a organizadora Sandra Mar-
tinhago.
Nessa obra o leitor encontrará vários casos de 
sucesso do processo do Sistema Nefesh de 
Terapias.
Sandra Martinhago é presidente do Instituto 
Nefesh, autora de outros livros, pós-graduada 
em Pisquiatria e Dependência Química e pro-
fessora internacional de Coaching Neurolin-
guístico.

CLUBE DO LIVRO – 
AMIGOS DE PALAVRA DAS 
IRMÃS DE PALAVRA

 Livrarias Curitiba – Maringá Park 
Shopping Center

 Sábado, dia 31 de março, 16h30

Participe do clube de leitura, venha tro-
car ideias, compartilhar histórias e ampliar 
seu conhecimento. 
Nessa edição o tema a ser debatido é o li-
vro Pequenas grandes mentiras, de Liane 
Moriarty. 
A mediação será feita por Dany Fran – jorna-
lista, editora da RPC TV e autora do romance 
Dias nublados – e Kelly Shimohiro, psicóloga, 
apaixonada por literatura e autora do roman-
ce O estranho contato. Em 2015 as duas lança-
ram o site www.irmasdepalavra.com.br

PONTA GROSSA

A FILHA DO POETA
 Livrarias Curitiba – Shopping Palladium

 Quinta-feira, dia 8 de março, 19h30

Lançamento do livro, bate-papo e sessão de 
autógrafos com Edielane Lacerda da Cruz.
A obra nasceu da essência de sentimentos ex-
perimentados e recriados em personagens de 
cada poema. Não é uma obra autobiográfica, 
mas contém as impressões da autora sobre o 
mundo.
Edielane Lacerda da Cruz é filha de poeta e 
esse é seu primeiro livro.

O RENASCER DA FÊNIX
 Livrarias Curitiba – Shopping Palladium

 Quinta-feira, dia 22 de 
março, 19h30

Lançamento do livro, ba-
te-papo e sessão de au-
tógrafos com Tânia Már-
cia Augusto Bueno.
A obra relata uma história 
real e emocionante descre-
vendo alguns sentimentos 
inerentes ao ser humano 
como medo, angústia inse-
gurança e felicidade. 
Tânia Márcia Augusto Bueno é psicóloga 
clínica e psicoterapeuta.

SANTA CATARINA
BALNERÁRIO CAMBORIÚ 
E ITAJAÍ

MUNDOS PARALELOS EM 
BUSCA DA FONTE

 Livrarias Catarinense – Balneário 
Shopping

 Sexta-feira, dia 16 de março, 19h30

Lançamento do livro, 
bate-papo e sessão 
de autógrafos com 
Rosana Ouriques. 
A obra é o segundo 
volume da série ins-
pirada na mitologia 
de diversas culturas 
e na teoria dos uni-
versos paralelos. Ro-
sana Ouriques tem 
pós-graduação em 
Fundamentos e Metodo-
logia em Ciências da Religião pela FURB e é 
professora há 20 anos.
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MUDE A SUA 
FALA E MUDE 
A SUA VIDA

 Livrarias Catarinense 
– Balneário Shopping

 Terça-feira, dia 20 
de março, 19h30

Lançamento do livro, ba -
te-papo e sessão de au-
tógrafos com Cibele Tho-
mas.
A obra explica as consequências das palavras 
no mundo espiritual e ensina o leitor a usá-las 
sabiamente a seu favor. 
Cibele Thomas é escritora, palestrante, espe-
cialista em cura interior e restauração da famí-
lia. É pós-graduanda em Direito Penal e Pro-
cessual Penal pela Uniasselvi.

BLUMENAU

A MOEDA E A LEI
 Livrarias Catarinense – Neumarkt 

Shopping

 Terça-feira, dia 13 de março, 16h30

Lançamento do livro e sessão de autógrafos 
com Gustavo H. B. Franco.
Desde que o dinheiro pas-
sou a ser só um pedaço de 
papel, e não mais um me-
tal precioso, a humanida-
de busca controlar os po-
deres que essa inovação 
liberou. A obra enfoca a 
experiência brasileira nos 
80 anos passados desde 
então (1933-2013) e faz 
um retrospecto de nossos excessos - cuja ex-
pressão mais flagrante são os zeros na moeda. 
Gustavo H. B. Franco foi um dos mentores do 
Plano Real e ex-presidente do Banco Central. 

UM AMOR IMORTAL
 Livrarias Catarinense – Neumarkt 

Shopping

 Quinta-feira, dia 29 de março, 19h30

Lançamento do livro e sessão de autógrafos 
com Karina Zulauf Tironi.
Qual seria o segredo da 
imortalidade? Poder? Uma 
suposta fonte da juventu-
de? Talvez um dom divi-
no? A obra aborda o tema 
e menciona que o ser hu-
mano ainda não está pron-
to para ser invencível. 
Karina Zulauf Tironi es-
creve desde os oito anos, é apaixonada por 
anjos e os mistérios da vida. 

CRICIÚMA

VENCENDO OBSTÁCULOS
 Livrarias Catarinense – Nações 

Shopping

 Quinta-feira, dia 15 de março, 19h
Lançamento do livro, bate-papo e sessão de 
autógrafos com Beto Romancini.
A história aborda toda a 
luta do autor, seus estu-
dos e toda a vida profis-
sional de quem não acei-
tou os obstáculos como 
desculpa e falou sim 
para a vida, independen-
temente de ser deficien-
te ou não.
Beto Romancini nasceu 
com paralisia cerebral. Desde a maternida-
de, superou inúmeros desafios diários em sua 
vida.

FLORIANÓPOLIS

WORKSHOP: COMO 
CONTAR HISTÓRIAS

 Livrarias Catarinense – Continente 
Shopping

 Sexta-feira, dia 2 de março, 20h
Participe do encontro e descubra que estar 
em contato com os livros, ler e ouvir histórias 
é muito importante para o desenvolvimento 
das crianças. Pais e professores são persona-
gens fundamentais na construção de um pe-
queno leitor.
O workshop será coordenado por Adriane 
Forster, da Capacitar Consultoria Pedagógica.

UMA VIAGEM AO NOSSO MUNDO 
INTERIOR E A ÚLTIMA DEUSA 

 Livrarias Catarinense – Beiramar 
Shopping

 Quinta-feira, dia 8 de março, 19h30
Bate-papo sobre as obras e sessão de autó-
grafos com Ivonia Carabajal.
A primeira obra tem como 
objetivo o despertar da 
consciência por meio do 
autoconhecimento. É um 
livro que proporciona a 
chave para a libertação, 
que abrirá a porta para 
uma nova vida onde as 
pequenas grandes coisas 
do dia a dia serão moti-
vos de alegria. A segunda obra é uma fasci-
nante história da vida real de uma mulher e 
relata todos os arquétipos e egos tratados no 
primeiro livro.

Ivonia Carabajal é escritora, terapeuta holísti-
ca, professora universitária, licenciada e más-
ter em Educação (Universidade Laval, Ca-
nadá), assessora em reformas educativas da 
UNESCO e UNICEF nos países africanos. 

BATE-PAPO SOBRE AUTO-
HEMOTERAPIA

 Livrarias Catarinense – Rua Felipe 
Schmidt, 60

 Sábado, dia 10 de março, 10h
Participe do bate-papo com Ida Zaslavsky e 
saiba quem pode usar essa técnica e como ela 
traz benefícios à saúde. 
Ida Zaslavsky é enfermeira e desde 1982 tra-
balha com saúde primária, secundária e ter-
ciária. 

REIKI LUZ-AMOR 
PARA CRIANÇAS

 Livrarias Catarinense – Beiramar Shopping

 Terça-feira, dia 20 de março, 19h30
Lançamento do livro, bate-papo e sessão de 
autógrafos com Rosa Marta Gerber.
A obra apresenta o Reiki, uma técnica energé-
tica milenar que ensina a cap-
tar a energia universal para 
uso próprio e para outros se-
res, proporcionando o auto-
conhecimento e a autotrans-
formação. A proposta do livro 
é oportunizar que as crianças 
tenham acesso a esses conhecimentos.
Rosa Marta Gerber é psicóloga e psicotera-
peuta com especialização em Psicodrama, 
Gestão de RH, Terapia Familiar e de Casal. 
Desde 2006 atua como terapeuta holística e 
professora de Reiki Usui.

LITERATURA EM DEBATE 
– MESA REDONDA COM 
AUTORES E LEITORES

 Livrarias Catarinense – Rua Felipe 
Schmidt, 60

 Quinta-feira, dia 29 de março, 17h
Participe de um bate-papo descontraído em 
que autores da região vão compartilhar com 
leitores suas experiências e impressões sobre 
o cotidiano literário catarinense. O encontro é 
aberto a todos que se interessam em fomen-
tar a cultura local ou sonham em ser escritores 
no futuro. A mediação será de Inês Carmelita 
Lohn, autora de diversos livros. 

FILOSOFIA CLÍNICA
 Livrarias Catarinense – Beiramar 

Shopping

 Quinta-feira, dia 29 de março, 19h30
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Como entender as causas, os motivos, as ra-
zões diante dos problemas da vida? Descubra 
essas informações na palestra coordenada 
por Bruno Packter, que fará uma abordagem 
terapêutica fundamentada no conhecimento 
e nos métodos filosóficos.
Bruno Packter é pós-graduado em Filosofia 
Clínica pelo Instituto Packter e professor do 
mesmo curso na UNESC. Mais informações 
www.centrofic.org

JOINVILLE

POCKET-SHOW – MÚSICA BOA
 Livrarias Curitiba – Garten Shopping

 Quarta-feira, dia 21 de março, 19h30

Pocket show de voz e violão com Dinho e a 
Tempestade.
No encontro ele vai abordar todas as fazes do 
rock and roll, desde suas raízes no country e 
no blues até as de hoje em dia com as canções 
do disco autoral chamado Os estereótipos de 
vanguarda e lançado nas plataformas digitais.
Dinho é músico autodidata, participou de vá-
rias bandas e lançou carreira-solo em 2012.

PALESTRA – PENSAMENTO, 
SENTIMENTO E ENERGIA

 Livrarias Curitiba – Shopping Mueller 
Joinville

 Quarta-feira, dia 21 de março, 20h

Encontro mediado por Sidnei dos Santos. 
Participe e tenha mais informações sobre 
como esses três elementos podem influenciar 
nosso dia a dia.
Sidnei dos Santos é graduado em Ciên-
cias Econômicas e técnico em Transações 
Imobiliárias. É pesquisador e voluntário do 
Instituto Internacional de Projeciologia e 
Conscienciologia. 

EM BUSCA DO REINO
 Livrarias Curitiba – Shopping Mueller 

Joinville

 Quarta-feira, dia 28 de março, 19h30

Lançamento do livro, bate-papo e sessão de 
autógrafos com Juliano Reinert.
No enredo, Bruno ficou órfão quando seus 
pais lutavam na 3ª Guerra Mundial, causa-
da pela escassez de água no planeta. A única 
lembrança deles é um belíssimo colar com um 
diamante azul, que pode ser a solução para o 
garoto ter melhores condições de vida. O que 
irá acontecer nessa 
história?
Juliano Reinert é jor-
nalista e futuro pro-
fessor. Esse é seu li-
vro de estreia.

CLUBE DE XADREZ
 Livrarias Curitiba – Garten Shopping

 Sexta-feira, dia 30 de março, 18h
O Núcleo de Estudos em 
Xadrez & Tecnologias e 
a UDESC convidam para 
uma sessão lúdica, troca 
de experiências e apren-
dizado de xadrez. Venha 
testar sua inteligência, estratégias e se divertir 
com peões, bispos, torres, cavalos e tente der-
rubar o rei de seu adversário.

SÃO PAULO
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

MÁ SORTE
 Livrarias Curitiba – Vale Sul Shopping

 Quinta-feira, dia 8 de março, 18h30
Lançamento do livro, bate-papo e sessão de 
autógrafos com Helena Ricardo. 
A obra é uma impressio-
nante alegoria da atuali-
dade, sob a perspectiva 
de um leigo ao conhe-
cer a sociedade, fruto 
da imaginação e do ta-
lento de uma prodigio-
sa escritora de apenas 
14 anos, com linguagem 
irônica, sagaz e sincera 
- ainda que poética. Hele-
na Ricardo nasceu em Caçapava-SP e vive 
hoje em Taubaté com sua família, onde estuda 
e passa os dias escrevendo Má Sorte.

SÃO PAULO

OFICINA CRIATIVA     
COMPACTOR

 Livrarias Curitiba – Shopping Leste 
Aricanduva

 Sábado, dia 10 de março, 17h
 Livrarias Curitiba – Shopping Metrô 

Tucuruvi

 Domingo, dia 11 de março, 15h
Tragam as crianças 
e venham se divertir 
com o uso dos pro-
dutos Compactor e 
as atrações educativas para toda família. Nes-
sa oficina as crianças vão ter oportunidade de 
criar um brinquedo sustentável com material 
reciclado e muita pintura. As oficinas criati-
vas serão coordenadas pelos profissionais do 
Ateliê Maria Flor, referência em ações de en-
tretenimento infantil.

ULISSES ATRAVÉS DO ESPELHO
 Livrarias Curitiba – Shopping Metrô 

Tucuruvi

 Quinta-feira, dia 15 de março, 19h30

Lançamento do livro, bate-papo e sessão de 
autógrafos com Egidio Trambaiolli Neto.
A obra é muito bem hu-
morada e com crítica só-
cio-cultural muito forte 
em defesa do nosso fol-
clore e cultura. No enre-
do, elementos genuina-
mente brasileiros como 
Cururpira, Caipora, San-
guanel, Mapinguari, Ca-
beça de Cuia, ET de 
Varginha, a Loira do Ba-
nheiro, Iara, o Boto, Negrinho do Pastoreiro, 
Quibungo, Boitatá e muitos outros.
Egidio Trambaiolli Neto já publicou 649 
obras, distribuídas entre 14 editoras. É o se-
gundo autor que mais escreve no Brasil e no 
mundo. Suas obras já foram publicadas em 
vários países.

OFICINA CRIATIVA PLAY-DOH
 Livrarias Curitiba – Shopping Leste 

Aricanduva

 Sábado, dia 17 de março, 17h

Tragam as crianças 
e venham se divertir 
com o uso dos pro-
dutos Play-Doh e as 
atrações educati-
vas para toda família. Nessa oficina as crian-
ças vão soltar a imaginação e criar esculturas 
feitas com massinhas de modelar. As oficinas 
criativas serão coordenadas pelos profissio-
nais do Ateliê Maria Flor, referência em ações 
de entretenimento infantil.

OFICINA CRIATIVA PRITT
 Livrarias Curitiba – Shopping Metrô 

Tucuruvi

 Domingo, dia 18 de março, 15h

 Livrarias Curitiba – Shopping Leste 
Aricanduva

 Sábado, dia 24 de março, 17h

Tragam as crianças e venham 
se divertir com o uso dos pro-
dutos Pritt e as atrações edu-
cativas para toda família. Nes-
se encontro cada participante 
irá confeccionar um jogo da velha com muita 
colagem e papéis coloridos. As oficinas criati-
vas serão coordenadas pelos profissionais do 
Ateliê Maria Flor, referência em ações de en-
tretenimento infantil.
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Consulte a programação completa no site www.livrariascuritiba.com.br ou siga-nos no twitter.com/
livcuritiba.  Também curta nossa página no Facebook: www.facebook.com/grupolivrariascuritiba.
Programação sujeita a alterações. Todos os eventos têm entrada gratuita.

CLUBES DE 
CONVERSAÇÃO
Venha falar diferentes idiomas em um 
ambiente animado e descontraído. 
Confira a programação de março:

PARANÁ

CURITIBA

ALEMÃO
Data: sextas-feiras, dias 2, 9, 16 
e 23 de março, às 19h30
Local: Livrarias Curitiba – Shopping Curitiba

ESPANHOL
Data: sextas-feiras, dias 2, 9, 
16 e 23 de março, às 19h
Local: Livrarias Curitiba – Shopping Curitiba 

FRANCÊS
Data: sextas-feiras, dias 2, 9, 16 
e 23 de março, às 18h30
Local: Livrarias Curitiba – Shopping Curitiba

INGLÊS
Data: sextas-feiras, dias 2, 9, 16 
e 23 de março, às 18h30, 
Local: Livrarias Curitiba 
–  ParkShoppingBarigüi

Data: sextas-feiras, dias 2, 9, 16 
e 23 de março, às 20h15
Local: Livrarias Curitiba – Shopping Estação

Data: sextas-feiras, dias 16 e 23, às 18h30
Local: Livrarias Curitiba - Shopping Palladium
* Nesse mês o o tema é Going 
Places (All Ages).

ITALIANO
Data: sextas-feiras, dias 2, 9, 16 
e 23 de março, às 20h30
Local: Livrarias Curitiba – Shopping Curitiba

PONTA GROSSA

INGLÊS
Data: toda sexta-feira, às 19h
Local: Livrarias Curitiba – Shopping Palladium

JOINVILLE | CLUBE DE 
CONVERSAÇÃO DE LIBRAS
Data: quintas-feiras, dias 1, 15 

e 29 de março, às 19h
Livrarias Curitiba – Shopping Mueller Joinville

Venha praticar a Língua Brasileira de Sinais 
de forma descontraída com os integrantes da 
Associação de Apoio aos Surdos de Joinville. 

SANTA CATARINA

BALNEÁRIO 
CAMBORIÚ

INGLÊS 
Data: Toda quarta-feira, 20h10
Local: Livrarias Catarinense 
– Balneário Shopping

BLUMENAU

FRANCÊS
Data: toda quinta-feira, 18h30
Local: Livrarias Catarinense 
– Neumarkt Shopping 

INGLÊS 
Data: toda quarta-feira, às 19h
Local: Livrarias Catarinense 
– Norte Shopping

Data: toda sexta-feira, 18h30
Local: Livrarias Livrarias Catarinense 
– Neumarkt Shopping

ITALIANO
Data: toda quarta-feira, às 18h30
Local: Livrarias Catarinense 
– Neumarkt Shopping

ITAJAÍ

NGLÊS 
Data: Toda quinta-feira, 19h10
Local: Livrarias Catarinense 
– Itajaí Shopping

JOINVILLE

INGLÊS
Data: toda sexta-feira, às 19h
Local: Livrarias Curitiba – 
Shopping Mueller Joinville

APOIO: 

SÃO PAULO

SÃO JOSÉ DOS 
CAMPOS

INGLÊS
Data: toda sexta-
feira, às 19h
Local: Livrarias 
Curitiba – Vale 
Sul Shopping

CONFIRA 
OS TEMAS DOS 
ENCONTROS:

02 | Shopping Tips

09 | Restaurant Talk

16 | Speaking English 

at the Airport 

23 | Job Interview

SÃO PAULO

INGLÊS
Data: Toda sexta-
feira, às 19h30
Local: Livrarias 
Curitiba – Shopping 
Leste Aricanduva

TABOÃO 
DA SERRA

INGLÊS
Data: toda quarta-
feira, às 19h30
Local: Livrarias 
Curitiba – Shopping 
Taboão
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BLUMENAU 
Todo sábado, às 
15h, nas lojas do 
Neumarkt Shopping 
e Norte Shopping.

CRICIÚMA
Todo sábado, às 15h, 
no Nações Shopping.

CURITIBA
Todo sábado: 
14h – Shopping 
Palladium 
14h30 – Shopping 
Jardim das Américas 
15h30 – Boca Maldita/
Rua das Flores 
16h30 –
ParkShoppingBarigüi 
16h30 – Shopping 
Curitiba 
17h – Shopping 
São José
17h30 – Shopping 
Mueller 
17h45 – Shopping 
Estação

FLORIANÓPOLIS
Todo sábado: 
10h – Rua Felipe 
Schmidt, 60 (a partir 
de 10 de março)
15h – Beiramar 
Shopping
15h – Continente 
Shopping

Hora do conto especial:
Sábado, dia 10 de 
março, às 15h, no 
Continente Shopping.

FOZ DO IGUAÇU 
Todo sábado, às 
16h, no Shopping 
Palladium Catuaí.

JOINVILLE
Todo sábado, às 17h, 
no Garten Shopping.
Todo domingo, às 
16h, no Shopping 
Mueller Joinville.

LONDRINA
Todo sábado, às 
15h, no Catuaí 
Shopping Londrina.

MARINGÁ
Todo sábado:
15h – Catuaí 
Shopping Maringá
17h – Maringá Park 
Shopping Center

PONTA GROSSA
Todo sábado, às 17h, no 
Shopping Palladium.

TABOÃO DA SERRA
Todo sábado, às 16h, 
no Shopping Taboão.

SÃO PAULO
Todo sábado, às 
17h, no Shopping 
Leste Aricanduva.

ZOOM
Confira alguns 
destaques dos eventos 
culturais de janeiro

FELIPE NETO 

O fenômeno da internet esteve no Nações Shopping 
de Criciúma, no dia 21 de janeiro, para lançar 
o livro que conta sua trajetória. Cerca de mil fãs 
estiveram no local para abraçar o autor que tem 
mais 160 milhões de visualizações por mês nas redes 
sociais e foi um dos campeões de vendas de livros no 
Brasil em 2017.

NEAGLE

Victor Trindade e Gabriel Fernandes estão em outro 
nível! Eles lançaram seu livro no Shopping Mueller 
Curitiba, no dia 28 de janeiro, e atenderam mil fãs 
que vieram de outras cidades e estados para verem 
de perto a dupla de youtubers, que são sucesso na 
web e têm mais de quatro milhões de seguidores.
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LER&CIA / Holofote

LUIZ FELIPE 
PONDÉ
FILÓSOFO E ESCRITOR

 > Ao ler os textos do filósofo Luiz Felipe Pondé ou ao assistir 
aos inúmeros vídeos que são disseminados nas redes sociais 
com suas ideias, você pode ter a impressão de que ele é um 
cético ou até mesmo pessimista. Essa percepção não está 
errada. Nas palavras do próprio autor, ceticismo e tragédia 
são sua casa e ele explica as razões disso em seu novo livro, 
Contra um mundo melhor (Editora Contexto). O lançamento 
traz reflexões sobre o cotidiano em pequenos textos e frases 
curtas, em que Pondé destaca as tragédias e fracassos e seu 
potencial de humanizar homens e mulheres. Em entrevista 
exclusiva à LER&CIA, ele fala mais sobre o tema.

LER&CIA | Você se apresenta como um 
cético e contra um mundo melhor. Qual 
foi o caminho até essa maneira de pen-
sar? 
LUIZ FELIPE PONDÉ | Foi uma cons-
trução, fruto de leituras e experiên-
cia de vida. O caminho conceitual 
começou com Freud. Depois houve 
Nietzsche, céticos gregos e Pascal.
 
Você diz ter medo de pessoas felizes e 
também afirma que, em sua opinião, a 
vida não tem nenhum sentido definido. 
Seria a busca pela felicidade e pelo sen-
tido da vida o maior engano da humani-

dade?
A busca pelo sentido e felicidade 
não é um engano. As fórmulas 
são. E uma sociedade pauta-
da pela obsessão pela felici-

dade fica retardada como a 
nossa. As pessoas que mais 
se acham do “bem” são as 
piores. Nesse assunto, sigo 

a Bíblia Hebraica e autores 
como Kierkegaard.
 

Se a felicidade não pode ser alcançada e 
o sentido da vida não pode ser encontra-
do, qual deveriam ser as motivações co-
tidianas do ser humano?
Não acho que alguém possa dizer 
quais são as motivações que uma 
pessoa deve ter. Mas creio que bus-
car vínculos mais consistentes na 
vida e não querer salvar o mundo é 
um bom começo.
 
Em seu novo livro, você traz textos cur-
tos focados – segundo afirma – no ho-
mem contemporâneo, sempre com 
pressa e sem tempo. Seria a escassez 
de tempo um dos impeditivos para que 
o ser humano refletisse mais sobre sua 
própria existência?
Com certeza. Falta-nos o que He-
gel chamava de “paciência do con-
ceito”. A vida é tão esmagadora que 
ao final do dia queremos apenas ver 
Netflix.

Qual é seu principal objetivo com o 
Contra um mundo melhor?
Dialogar filosoficamente com um 
público mais amplo sobre as men-
tiras dos bons. 

Em sua opinião, qual é a importância da 
“filosofia do cotidiano” para o homem 
moderno?
A filosofia na sua origem é uma for-
ma de se aprender a fazer perguntas 
fora da zona de conforto. Continua 
a ser isso principalmente quando 
aplicada ao cotidiano.

As redes sociais ajudaram na dissemina-
ção do pensamento filosófico pela faci-
lidade de transmissão de ideias e infor-

mações. Em sua opinião, há 
mais bônus ou ônus na vida 
virtual? Quais seriam?
Em termos de acesso a 
informação, mais bônus. 
Em termos políticos, 
mais ônus. l

CONTRA 
UM MUNDO 
MELHOR
Contexto 
R$ 37,00

CONHEÇA A OBRA
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http://www.livrariascuritiba.com.br/contra-um-mundo-melhor-contexto-lv424648/p





