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Editorial / LER&CIA

SELO
CARBONO 

ZERO

Fernanda Torres é uma das artistas mais conhecidas do 
Brasil, em especial, por ser trabalho como atriz global. Mas 
ela passeia entre os diferentes espaços artísticos, inclusive a 
literatura. Em entrevista exclusiva à LER&CIA, ele fala sobre 
cultura no Brasil, escrita e a fama.

Outra entrevista exclusiva desta edição é com o jornalista 
e escritor Rodrigo Alvarez, autor dos livros Aparecida, Maria e do 
recém-lançado Jesus, o homem mais amado da história. Ele conta sobre 
os desafios de escrever obras de temática religiosa.

Você também vai encontrar uma matéria sobre o cinema 
de ficção científica e um especial sobre a Segunda Guerra 
Mundial, listando alguns livros que contribuem para com-
preender melhor o conflito. 

A LER&CIA também dedica suas páginas para ajudar você 
a ser um bom líder, com dicas do consultor Eduardo Ferraz, 
e também a se organizar melhor com sugestões de aplicativos 
que facilitam a vida. 

Quem ama ler ainda irá encontrar uma lista de obras para 
relaxar, livros sobre os grandes ícones da moda e mais infor-
mações sobre os clássicos de C. S. Lewis: Cristianismo puro e sim-
ples e Cartas de um diabo a seu aprendiz.

Encerramos a edição com uma entrevista exclusiva com 
Thais Vilarinho, autora do livro Mãe fora da caixa, que fala da 
maternidade como ela é.

Aproveite para conferir as centenas de ofertas de livros, áu-
dio, vídeo, informática, tecnologia, presentes, papelaria,  pro-
dutos do universo geek e os incríveis descontos da promoção 
Sou Louco por Livros.

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.

COM AMOR, 
VAN GOGH 
- R$ 42,90 
(Flashstar)
(Loving Vincent 
– Reino Unido/
Polônia 2017)
Direção: Hugh 
Welchman, 
Dorota Kobiela
Duração: 
96 minutos

A história por trás da produção de 
Com amor, Van Gogh talvez vire 
filme um dia. Se isso acontecer, 
assistiremos a uma bela história de 
amor. Aliás, “amor” é a melhor palavra 
para descrever tudo o que envolve 
esta obra. Adianto que vou utilizar 
bastante esse substantivo aqui. Tudo 
começou na Polônia, país natal de 
Dorota Kobiela, no início dos anos 
2000. Ela se formou pela Academia de 
Artes de Varsóvia e ganhou uma bolsa 
para estudar Pintura. Seus amigos a 
levaram para o Cinema e ela descobriu 
a animação. Entre 2004 e 2011 ela 
realizou um curta com atores e cinco 
curtas animados. Nesse meio tempo 
surgiu o projeto “Van Gogh”, que ela 
imaginava inicialmente como um curta 
que ela própria iria desenhar inteiro. 
Quando decidiu transformá-lo em 
um longa, Kobiela percebeu que não 
conseguiria fazê-lo sozinha. Sem saber 
direito como levar o projeto adiante, 
um amigo a apresentou ao inglês Hugh 
Welchman, que havia ganho um Oscar 
de melhor curta de animação com o 
filme Pedro e o Lobo, em 2008. Os dois 
se apaixonaram e passaram a “tocar” 
o projeto juntos. O amor dela por 
Vincent Van Gogh; o amor dos amigos 
que a levaram a estudar Cinema e o 
amor do amigo que a apresentou ao 
amor de sua vida só poderia resultar 
em um filme que transborda amor. 
Com amor, Van Gogh é isso: uma 
declaração de amor a um dos maiores 
pintores de todos os tempos e à 
sua obra tão pessoal e única. Mas é 
também uma declaração de amor à 
vida e ao próprio amor. Por que não?
 

A COPA DO 
MUNDO DOS 
GAMES

1, 2, 3

Futebol também se joga 
com as mãos. Aliás, os 
games mais modernos 
do esporte continuam 
conquistando fãs ano a 
ano. Listamos algumas 
das principais diferenças 
entre Fifa 18 e o PES 2018,  
considerados os melhores 
games da categoria.

1. ASTROS

Enquanto 
o Fifa 
tem como 
craque 
Cristiano 
Ronaldo, o PES aposta no 
Lionel Messi como melhor 
jogador.

2. VOZES CONHECIDAS
Talvez você reconheça 
alguns dos narradores e 
comentaristas dos jogos: 
Fifa conta com as vozes 
de Tiago Leifert e Caio 
Ribeiro e o PES, Milton 
Leite e Mauro Beting.

3. ONDE E QUEM
Enquanto o 
Fifa foca nos 
campeo  natos 
europeus e 
times como 
Chelsea e 
Atlético de Madrid, o PES 
conta com equipes fora 
da liga europeia, como 
Flamengo e Corinthians 
no Campeonato Brasileiro. 

MÃE! – R$ 39,90 
(Paramount)
(Mother! – 
EUA/ 2017)
Direção: Darren 
Aronofsky
Duração: 115 
minutos

A filmografia do 
americano Darren 
Aronofsky está repleta de obras que 
não permitem meio termo: ou você 
adora ou você detesta. E a partir de 
2006, ano em que lançou Fonte da vida, 
as referências bíblicas começaram a 
ficar mais evidentes. Essas referências 
atingem seu grau máximo em Mãe!, 
escrito e dirigido por ele em 2017. Desde 
sua estreia no Festival de Veneza o 
filme vem dividindo opiniões. O que 
reforça a máxima “ame-o ou deixe-o”. 
Tudo acontece em um mesmo cenário, 
que é também personagem importante 
na trama: uma casa isolada no meio 
do nada. Lá vive um casal, Ele e Mãe, 
vividos por Javier Bardem e Jennifer 
Lawrence. O primeiro é um poeta com 
bloqueio criativo. A segunda passa o 
tempo restaurando a casa. De repente, 
visitas inesperadas começam a aparecer. 
Um homem e uma mulher, Ed Harris e 
Michelle Pfeiffer. Depois os dois filhos 
deles e, na sequência, mais e mais 
gente. Boa parte da inspiração para o 
roteiro está no livro do Gênesis. Ele é 
Deus e também o mundo. Ela é a mãe 
natureza. O homem e a mulher seriam 
Adão e Eva e seus dois filhos, Caim e 
Abel. Mas essas são as citações mais 
óbvias. Aronofsky nos conduz em Mãe! 
por caminhos bem tortuosos e o faz 
de maneira corajosa. Não há aqui o uso 
de uma trilha sonora, o que poderia 
facilitar nosso envolvimento emocional. 
O filme é seco, a fotografia é pesada, 
o ritmo beira o angustiante em muitos 
momentos. Tudo isso transforma Mãe! 
em uma experiência, antes de tudo, 
sensorial. E justamente por isso, não 
tem como o espectador ficar em cima 
do muro. Reforço o que eu escrevi nas 
primeiras linhas desta resenha: ou você 
adora ou você detesta. Eu adorei!
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Curtas / LER&CIA

ÁLBUM DE FIGURINHAS

HORA DE COLECIONAR
A Copa do Mundo 
2018 já está chegando 
e, com o evento, uma 
das maiores diversões 
de crianças e adultos 
reaparece: colecionar 
figurinhas e completar 
o álbum temático. A tradição já tem mais 
de 50 anos, acredita?. Em 2018, a Panini 
lançou o Álbum da Copa do Mundo 
Rússia 2018 (R$ 7,90) que reunirá 682 
figurinhas adesivas em 80 páginas. A 
coleção conta ainda com 50 adesivos 
especiais com acabamento brilhante. Entre 
os itens, os emblemas da seleções, atletas 
das equipes e também os símbolos da 
competição. Já começou a sua coleção?

TECNOLOGIA

ESPORTS TEM FUTURO 

LANÇAMENTO

PARA TODA A FAMÍLIA

DIA DOS NAMORADOS

SOZINHA E MUITO BEM, OBRIGADA!
Para muita gente, passar 
o Dia dos Namorados 
sozinho é uma tristeza. 
Mas será mesmo? Em 
Para as solteiras, com 
amor (R$ 34,90), Julia 
Faria lembra as mulheres 
que estar solteira pode 
ser muito divertido 
e, principalmente, 
libertador. O foco nesse 
tempo deve ser conhecer 
a si mesma e buscar estar feliz consigo. É o tempo de encontrar 
a autoestima equilibrada e, só então, será possível viver uma 
história linda – seja com outra pessoa ou na própria companhia.

Na última edição da LER&CIA (ed. 79) 
dedicamos uma de nossas matérias para 
falar do fenômeno dos eSports - os esportes 
eletrônicos que promovem campeonatos 
gigantescos em número de participantes, 
torcedores e também na movimentação 
financeira.  
A HyperX, divisão da Kingston - empresa 
de tecnologia -, é uma das corporações 
que têm apoiado os eSports e a indústria 
mundial de jogos eletrônicos. Atualmente 
a empresa é patrocinadora de mais de 
30 equipes, com destaque para Kabum 
E-Sport, que conquistou o título da 
primeira etapa do Campeonato Brasileiro 
de League of Legends no mês de abril.

Ferdinando é um touro que tem como destino ser treinado 
para entrar na arena de tourada espanhola. Porém, ele odeia 
violência! O filme O touro Ferdinando (R$ 39,90 – DVD e R$ 
69,90 – BluRay) contém humor e drama na medida certa e 
traz uma história que vai encantar toda a família. A mensagem 
principal: respeite as diferenças e não deixe sua essência de 
lado, mesmo que tudo ao redor tente fazer você mudar. 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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QUAL LIVRO VOCÊ DARIA PARA 
A SUA MÃE DE PRESENTE?

LER&CIA / Lojas
OPINIÃO

INTERNET
      SITE 
www.livrariascuritiba.com.br

SAC: 0800 643 9697

      FACEBOOK
www.facebook.com/grupolivrariascuritiba

      TWITTER
twitter.com/grupolivrariascuritiba

      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

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

“O livro que eu daria para minha mãe seria 
Maria Carolina de Jesus, um quadrinho de 
João Pinheiro e Sirlene Barbosa que conta a 

história da diarista, assim como a minha mãe, mas que viveu nos anos 60. A 
história é incrível, pois essa diarista se tornou uma das escritoras mais lidas 
da sua época. Os traços de João e o roteiro de Sirlene deixam a história dessa 
escritora da periferia uma das melhores obras do quadrinho brasileiro.” 

Alexandre de Maio é quadrinista e acabou de lançar a obra Raul.

“Da minha porta vejo o mundo, de Aydano 
André Motta.  O livro conta a história de 
12 porteiros nordestinos que venceram 

no Rio de Janeiro junto a um sensacional ensaio 
fotográfico. No meio de nossa sociedade 
existe um Brasil notado por poucos. Um grupo 
formado por pessoas que, apesar de conviver 
conosco, até frequentar nossa casa e fazer parte de 
seu dia a dia, é como se não estivesse lá. O livro inverte 
tudo isso, e são eles, os porteiros, os protagonistas. Com sua irreverência e 
muito humor, deixam a invisibilidade para apresentar a realidade difícil como 
forma de superação e felicidade. Afinal, invisível não são as pessoas, invisíveis 
são suas histórias. Uma obra para toda a família. Minha mãe como migrante 
nordestina ficou muito emocionada com as histórias e percebeu nelas o 
reflexo de muitos personagens homônimos que fiz no cinema, teatro e TV.”

Alexandre Lino é ator.

“É curioso porque, hoje mesmo, estive em 
uma livraria com essa questão. Percorrendo 
as prateleiras e pensando em um livro 

para dar para minha mãe. A dificuldade é a 
ampla abrangência de gostos dela, que é capaz 
de ler Detetives selvagens do Bolaño e um best-
seller água com açúcar, com o mesmo interesse, 
ainda que saiba das diferenças entre um e outro. Livros 
longuíssimos por vezes, dos quais a única reclamação é sobre o 
peso que machuca seus pulsos. Hoje, dei a biografia do Leonardo da Vinci pra 
ela. Achando que ela vai curtir muito. Mensalmente, fazemos uma visita, juntos, 
em uma livraria do Rio e de lá saímos carregados. Os livros vão se acumulando, 
impossivelmente, no pequeno apartamento de Ipanema, na minha casa em 
São Paulo (onde uma nova estante foi instalada na semana passada), e lá na 
casa de Curitiba, quase esquecidos, onde já não moro há quase 20 anos. Minha 
mãe foi a maior incentivadora na minha carreira de leitor. Comprava coleções 
de bancas, Círculo do Livro, livros de poemas (que ela ainda recita de cor), 
capas de Eugênio Hirsch que enfeitiçaram minha imaginação. O primeiro que 
li foi um Fausto Wolff, aos 8. O primeiro romance, Feliz ano velho, aos 10. A 
primeira peça um Beckett, aos 12. Nos últimos tempos, se tivesse que escolher 
um livro para minha mãe acho que seria O pintassilgo da Donna Tartt que, 
recentemente, ela leu, acabou e começou imediatamente a reler porque ‘gostou 
muito’, algo incompreensível pra mim, talvez porque eu não o tenha lido.”

Felipe Hirsch é diretor de cinema e acaba de lançar o filme Severina.
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Livros / LER&CIA
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DE R$ 46,90  

POR R$ 42,20 
O ASSASSINO DO ZODÍACO
SAM WILSON/ Jangada

Numa sociedade corrupta e violen-
ta, dividida pelos signos do Zodía-
co, as desigualdades entre as pes-
soas vêm do berço e continuam 
por toda a vida. Assassinatos pas-
sam a ocorrer com grande brutali-
dade e as vítimas parecem não ter 
nada em comum. 

DE R$ 49,90  

POR R$ 44,90 
DEUSES AMERICANOS 
– EM QUADRINHOS
NEIL GAIMAN, P CRAIG RUSSELL, 
SCOTT HAMPTON/ Intrínseca

Mistura de road trip, fantasia e mis-
tério, o romance Deuses america-
nos alçou Neil Gaiman à fama mun-
dial. Essa obra é o primeiro de três 
volume das graphic novels inspira-
das na obra.

DE R$ 39,80  

POR R$ 35,80 
SOB ÁGUAS ESCURAS
ROBERT BRYNDZA/ Gutenberg

Quando a equipe da detetive Erika 
Foster vasculha um lago artificial 
nos arredores de Londres em bus-
ca de pistas em um caso de narcó-
ticos, encontra muito mais do que 
estavam procurando: 4 milhões de 
libras em heroína e o esqueleto de 
uma criança.

DE R$ 35,00  

POR R$ 31,50 
O INFERNO É VERDE
R. D. SILVEIRA/  
Autores Independentes

Atlântica é o nome da floresta se-
parada da outra, que é chamada 
Amazônica. Há milhões de anos 
eram uma só. Numa e noutra, o tra-
ficante procurado é um caçador de 
homens. São duas as razões: vin-
gar-se e proteger ele. 

LANÇAMENTO

DE R$ 53,90  

POR R$ 48,50 
O QUARTO REICH
M. A. COSTA/ Livros de Guerra

A morte suspeita do último 
oficial nazista, Rudolf Hess, 
traz à tona uma conspira-
ção escondida por décadas 
e liderada por Adolf Hitler. O 
repórter James Williams de-
cide fazer a reportagem de 
sua vida e descobre o mais 
bem-guardado mistério na-
zista de todos os tempos. 

DE R$ 39,90  

POR R$ 35,90 
VOLTA PARA CASA 
HARLAN COBEN/ Arqueiro

Dez anos atrás, dois me-
ninos de seis anos foram 
sequestrados e, após o 
pedido de resgate, as fa-
mílias nunca mais tiveram 
notícias.  Agora, Myron 
Bolitar e seu amigo Win 
acreditam ter localizado 
um dos meninos e farão 
de tudo para resgatá-lo e 
obter respostas. 

LANÇAMENTO

LANÇAMENTO LANÇAMENTO LANÇAMENTO LANÇAMENTO
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OS MELHORES LIVROS 
PARA PRESENTEAR

De R$ 34,90
Por R$ 31,90

De R$ 29,90
Por R$ 26,90

De R$ 34,90
Por R$ 31,90

De R$ 29,90
Por R$ 26,90

De R$ 39,90
Por R$ 35,90

De R$ 39,90
Por R$ 35,90

as mães

como criar filhos  
na era digital

a felicidade  
nesta vidaaos dezessete anosmais que amigosdespertara mulher entre nós

Anuncio_LivrariasCuritiba.indd   1 28/03/2018   11:13
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LER&CIA / Livros

DE R$ 29,90 

POR R$ 26,90 
ORGULHO E PRECONCEITO 
JANE AUSTEN/ Lafonte

Publicado pela primeira vez em 
1813. Elizabeth Bennet é uma jovem 
que consegue impor suas opiniões 
numa época em que a preocupa-
ção era encontrar um bom marido. 
Delicadeza e bom humor fazem a 
trama irresistível.

DE R$ 39,90 

POR R$ 35,90
A LUZ QUE 
PERDEMOS 
JILL SANTOPOLO/ Arqueiro

Lucy e Gabe se conhecem 
na faculdade na manhã de 
11 de setembro de 2001. No 
mesmo instante, dois avi-
ões colidem com as Torres 
Gêmeas. Ao verem as cha-
mas, eles decidem que que-
rem fazer algo importan-
te com suas vidas, algo que 
promova uma diferença no 
mundo.

LANÇAMENTO

DE R$ 44,90 

POR R$ 40,40 
A TIRANIA DO AMOR
CRISTOVÃO TEZZA/ Todavia

O economista Otavio Espi-
nhosa toma uma decisão: 
abdicar do sexo. Sua crise 
pessoal inclui um casamen-
to falido, problemas com o 
filho militante político, o fim 
humilhante de sua carreira e 
a experiência de ter tentado 
enriquecer como guru de 
autoajuda. 

LANÇAMENTO

DE R$ 39,90  

POR R$ 35,90 
O FUNDO É APENAS 
O COMEÇO
NEAL SHUSTERMAN/ Valentina

Caden Bosch está a bordo de um 
navio que ruma ao ponto mais re-
moto da terra: Challenger Dee. Ele 
é um aluno brilhante, mas amigos 
estão começando a notar seu com-
portamento estranho. 

LANÇAMENTO

LI
TE

RA
TU

RA

DE R$ 44,90

POR R$ 40,40
RESTAURA-ME 
TAHEREH MAFI/ Universo dos Livros

A história de Juliette e Warner con-
tinua no novo volume da série Esti-
lhaça-me. Juliette Ferrars acredita-
va ter vencido. No entanto, quando 
a tragédia se instala, ela precisa 
confrontar a escuridão que existe à 
sua volta e em seu interior.

LANÇAMENTO
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LANÇAMENTO

DE R$ 121,00 

POR R$ 108,90
LIVRO DOS PRESIDENTES 
ALCION BUBNIAK/ Autores Paranaenses

Edição histórica resgata a biografia 
de grandes paranaenses que há 85 
anos fundaram o tradicional Rotary 
Club de Curitiba, primeiro clube do 
Paraná e Santa Catarina. Inclui 49 
ilustrações de pontos históricos de 
Curitiba pelo artista Di Magalhães.

8 MAIO E JUNHO DE 2018

De R$ 29,90 por 

R$ 19,90
De R$ 34,90 por 

R$ 24,90
De R$ 29,90 por 

R$ 22,90
De R$ 59,90 por 

R$ 39,90De R$ 19,90 por 

R$ 17,70

LANÇAMENTO

Criador do revolucionário Método CIS® 

8 MAIO E JUNHO DE 2018



Série Clássicos da Literatura / LER&CIA

ALÉM DE Dentre suas obras mais conhecidas, es-
tão Cristianismo puro e simples e Cartas 
de um diabo a seu aprendiz. A primeira, 
publicada pela primeira vez em 1952, traz 
uma série de palestras que Lewis fez para 
a rádio BBC durante a II Guerra Mundial. 
“Nele o autor procura demonstrar a so-
briedade do cristianismo (uma abstração 
para além das denominações) como visão 
de mundo: debate moralidade, psicaná-
lise, teologia, tudo de um jeito bastante 
lógico e performático”, conta o filósofo e 
teólogo Fábio Coronel, que é mestre em 
Ciências das Religiões e professor de Teo-
logia e Filosofia. 

Já em Cartas de um diabo a seu apren-
diz (de 1942), o escritor apresenta alego-
ricamente um “treinamento” que um ser 
espiritual do mal recebe para atingir o ser 
humano e afastá-lo da fé. “É uma literatu-
ra epistolar que usa o típico humor britâni-
co para falar sobre espiritualidade e as suti-
lezas que corrompem a busca da virtude”, 
comenta Coronel.

– Por que são 
clássicos?– 

As obras datam de meados do século 
passado, mas continuam a abordar temas 
que dialogam diretamente com o dia a dia 
do cristão, mas que falam também com 
aqueles que buscam compreender melhor 
a fé e o cristianismo. “O valor da escrita e 
do argumento de Lewis é incontestável. Fe-
liz aquele que tem Lewis como um compa-
nheiro de caminhada na existência.”

– Quais são os temas 
abordados?– 

Além de assuntos comuns aos cristãos e 
a sua caminhada de fé, Lewis aborda a éti-
ca e grandes questionamentos da humani-
dade – que, inclusive, pavimentaram o ca-
minho do escritor da posição de um ateu 
convicto até o lugar de defensor da fé cris-
tã. “[Há] um apelo universal que os temas 
abordados sugerem: sofrimento, honra, re-
ligião, mazelas da sociedade, ambiguida-
des da linguagem”, enumera Coronel. l

SOBRE O AUTOR
Nascido em Belfast, na Irlanda, em 
1898, Clive Staples Lewis cresceu 
mergulhado em livros clássicos da 
biblioteca de sua família. Foi professor 
de Literatura Medieval e Renascentista 
na Universidade de Cambridge e 
tornou-se muito respeitado em 
toda Europa, tanto como docente 
quanto como escritor. Foi próximo de 
vários escritores famosos, entre eles 
J. R. R. Tolkien, autor de O Senhor 
dos Anéis. Conta a história que foi 
em uma conversa com Tolkien que 
Lewis se converteu ao cristianismo 
em 1931. A partir de então, dedicou-
se a defender a fé cristã e passou a 
ser conhecido como “apóstolo dos 
céticos”. Sua produção destacou-
se por unir humor, imaginação e 
inteligência e reúne mais de 30 livros. 
Morreu em 22 de novembro de 1963. 
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 > Na literatura mundial, o escritor C. S. Lewis é conhecido 

principalmente por sua obra de fantasia, em especial 
graças ao trabalho da Disney em transformar em filme a 
série As crônicas de Nárnia. Porém, o autor tem também 
um papel importante na literatura apologética, que 
aborda temas relacionados à fé e ao cristianismo.

CRISTIANISMO 
PURO E 
SIMPLES
Thomas Nelson
de R$ 39,90
POR R$ 34,90

CARTAS DE 
UM DIABO 
A SEU 
APRENDIZ
de R$ 34,90
POR R$ 29,90

9MAIO E JUNHO DE 2018



LER&CIA / Livros

DE R$ 44,90 

POR R$ 39,90 
A GRANDE LUTA
ADRIANO WILKSON/ Todavia

Acácio está dividido entre o sonho 
de uma carreira como lutador pro-
fissional e a realidade de um em-
prego comum, entre a glória nos 
torneios e as obrigações de todo 
pai de família. Até que ponto ele 
pode arriscar a saúde e sacrificar o 
futuro da família? 

DE R$ 39,90 

POR R$ 35,90 
A TEORIA DE TUDO 
JANE HAWKING/ Única

Diagnosticado com esclero-
se lateral amiotrófica aos 21 
anos, enquanto conhecia a 
jovem tímida Jane, Stephen 
Hawking superou todas as 
expectativas dos médicos 
sobre suas chances de so-
brevivência a partir da per-
severança de sua mulher. 

BI
OG

RA
FI

A

DE R$ 59,90  

POR R$ 49,90 
MARIA MADALENA 
MICHAEL HAAG/ Jorge Zahar

Prostituta arrependida, mulher rica, 
discípula e companheira de Je-
sus, adúltera, símbolo da fragilida-
de das mulheres, objeto de venera-
ção. Personagem que extrapola os 
textos religiosos e a própria Igreja, 
ela continua sendo uma figura fas-
cinante e misteriosa. 

LANÇAMENTO
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DE R$ 39,90

POR R$ 35,90
QUEM DIRIA QUE 
VIVER IA DAR NISSO 
MARTHA MEDEIROS/ LPM

Viver, como mostra Mar-
tha Medeiros, deu nisso, 
em mais este livro, espécie 
de diário poético (ou seria 
profético?), com suas crô-
nicas que misturam me-
mórias e histórias – as re-
ais e as ficcionais. São 
textos que escancaram e 
são descarados.

LANÇAMENTO

• A PRINCESA 
SALVA A SI MESMA 
NESTE LIVRO

DE R$ 29,90  

POR R$ 21,90 (CADA)

• A BRUXA NÃO VAI 
PARA A FOGUEIRA 
NESTE LIVRO
AMANDA LOVELACE/ Leya

Ao lado de Rupi Kaur, de Outros jeitos de usar a boca e O que o sol 
faz com as flores, Amanda é hoje um dos grandes nomes da nova 
poesia que surgiu nas redes sociais e, com linguagem direta e temá-
tica contemporânea, ganhou as ruas.

LANÇAMENTO

LI
TE

RA
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RA

10 MAIO E JUNHO DE 2018

Previdência 
Em Crise
1ª Edição
Bruno Bianco Leal 
e Felipe Mêmolo 
Portela
De: R$99,00

Por: R$79,90

Código de 
Processo Civil 
Comentado
17ª Edição
Nelson Nery Jr. 
e Rosa Nery
De: R$430,00

Por: R$339,90

Responsabilidade 
Civil do Médico
9ª Edição
Miguel Kfouri Neto
De: R$249,00

Por: R$199,90

Código Civil 
Comentado
2ª Edição
José Miguel Garcia 
Medina e Fábio 
Caldas Araújo
De: R$299,00

Por: R$239,90

Manual da 
Execução
20ª Edição
Araken de Assis
De: R$499,00

Por: R$399,90

CONFIRA 
OS LANÇAMENTOS 
E NOVIDADES 
DO SELO EDITORIAL 

REVISTA DOS 
TRIBUNAIS

10 MAIO E JUNHO DE 2018



CONTANDO A 
HISTÓRIA DOS 

SANTOS

Entrevista / LER&CIA

 > Ainda que de formação católica, Rodrigo 
Alvarez não se considera uma pessoa 

religiosa. Mesmo assim, tornou-se conhecido 
e alcançou listas de best-sellers com os livros 

que escreveu sobre dois personagens do 
catolicismo: Aparecida e Maria. Agora, lança 
a obra que considerou a mais desafiadora: 
Jesus, o homem mais amado da história.

>>>

Por Melina Pockrandt

DIVULGAÇÃO

11MAIO E JUNHO DE 2018



O lançamento foi considerado 
pelo autor a obra mais desafiadora 
da temática religiosa – que, por si só, 
já é um assunto delicado. “No uni-
verso religioso, ainda mais com tan-
tas divisões dentro do cristianismo, 
você ter uma posição contrária à po-
sição dominante, ou simplesmente 
revelar fatos históricos controverti-
dos, pode levar algumas pessoas a 
reações (verbais) violentas. Eu não 
esperava ser um consenso, mas não 
queria um livro sensacionalista que 
mexesse com algo que respeito mui-
to, que é a fé das pessoas.” 

Para a nova obra, o escritor - que 
também é jornalista – viveu três anos 
em Jerusalém, andou pelos mesmos 
locais percorridos por Jesus e baseou 
suas pesquisas em textos sagrados, 
manuscritos históricos e outras fon-
tes de informações menos conheci-
das. O livro traz uma luz sobre a vida 
de Jesus, sua influência inegável na 
história e um novo olhar mesmo so-
bre fatos já conhecidos de sua cami-
nhada na terra. Fruto de muita pes-
quisa e dedicação, a obra é dedicada, 
segundo o autor, a todos os leitores 
– cristãos ou não – e tem o objeti-
vo de ser um livro em que as pessoas 
possam confiar e se inspirar.

LER&CIA | Como a sua carreira de jorna-
lista o preparou para se tornar um escri-
tor?
Rodrigo Alvarez | Quando eu tinha 
dezenove anos, no momento em 
que desisti da carreira de desenhis-
ta industrial (eu era péssimo), decidi 
que seria escritor. Naquela época, eu 
tinha escrito muitos contos, poesias 
e letras de música, e sentia que as pa-
lavras eram meu lugar de conforto, 
meu grande prazer e aquilo que me 
instigava. Mas então, pensei: como 
chego até lá? Conclui que o jornalis-
mo era o melhor caminho. Eu pre-
cisava conhecer o mundo para ter o 
que escrever. Eu precisava me fazer 

adulto, conhecer pessoas, sofrer, viver alegrias, ter medo, 
me colocar na pele dos outros… só vivendo eu poderia 
escrever. E assim aconteceu. Depois de 13 anos como 
jornalista, em 2009, escrevi meu primeiro livro (No país 
de Obama, Nova Fronteira). Mas ainda não era aquilo… 
eu não queria ser escritor de memórias de um jornalis-
ta. Eu queria escrever literatura. Então, em 2014 veio 
a primeira experiência com a não-ficção literária, no li-
vro Aparecida (editora Leya, 3a edição). O livro foi muito 
bem recebido e eu me senti à vontade para continuar na 
temática. Jesus, o homem mais amado da história, a meu 
ver, é o auge desse processo, não só pelo personagem, 
que de fato é o mais importante, mas pela própria escri-
ta, que agora chegou ao ponto que eu sonhava quando 
comecei. Mas, a verdade seja dita, enquanto estou lan-
çando este livro, já estou chegando à página 100 do meu 
próximo livro, que será minha primeira obra de ficção.

Dos seus trabalhos jornalístico, quais foram os momentos pro-
fissionais mais marcantes?

O primeiro episódio marcante foi quando testemunhei 
o naufrágio de uma plataforma em alto-mar. Poucas pes-
soas viram a P36 da Petrobras afundar e só uma câmera 
registrou. Naquele dia, em 2001, começou de fato minha 
carreira (ainda que eu trabalhasse com jornalismo desde 
1996). Outros episódios marcantes: as eleições que fize-
ram de Obama o primeiro presidente negro dos Estados 
Unidos; o terremoto do Haiti (tema do meu segundo li-
vro, Haiti - Depois do inferno); a procura por tornados no 
meio-oeste americano; a guerra de Gaza em 2014, quan-
do minha vida ficou em risco algumas vezes; e recente-
mente a crise dos refugiados. Acompanhei por muito tem-
po o drama das famílias de refugiados, especialmente as 
que vinham da Síria. Fiz com eles o trajeto entre o Orien-
te Médio e a Alemanha que os recebia de braços abertos.

Como você passou a escrever sobre temas do universo reli-
gioso?

Comecei a pesquisa em 2011, quando quis escrever 
sobre um fenômeno religioso brasileiro, mas não pelo 
ponto de vista religioso e, sim, cultural. Ao escrever 
Aparecida eu tive a oportunidade de contar uma par-
te desconhecida da história do Brasil. Costumo dizer 
que Maria, o meu segundo livro de temática religiosa, é 
uma costela arrancada de Aparecida. Eu pretendia fazer 
alguns capítulos contando a biografia de Maria (afinal 
Aparecida, sendo Nossa Senhora, é uma representação 
de Maria), mas percebi que era pouco, e decidi dedicar 
um livro inteiro a contar aquela história tão importante 
e ao mesmo tempo desconhecida. 

“Jesus, o 
homem 

mais amado da 
história, a meu 
ver, é o auge 
desse processo, 
não só pelo 
personagem, 
que de fato 
é o mais 
importante, 
mas pela 
própria escrita, 
que agora 
chegou ao 
ponto que 
eu sonhava 
quando 
comecei.”

“O 
pensamento 

dele [Jesus], ou 
o pensamento 
que ele 
apreendeu, 
reformulou 
e ensinou, 
redefiniu 
a maneira 
como nos 
comportamos 
diante dos 
outros seres 
humanos. Não 
há ninguém 
que possa 
discordar 
que foi o 
homem mais 
importante 
da História.”

LER&CIA / Entrevista

12 MAIO E JUNHO DE 2018



Apesar dos temas, seus livros não são de 
cunho confessional ou evangelístico. É 
complicado – mais do que outros temas 
– falar sobre religião e ícones religiosos 
mantendo a imparcialidade jornalística? 
Quais foram os desafios nesse aspecto?

O desafio maior foi acreditar que 
eu poderia escrever aquilo que eu 
pensava que deveria ser escrito sem 
medo de ser apedrejado por isso. 
Explico: no universo religioso, ain-
da mais com tantas divisões dentro 
do cristianismo, você ter uma posi-
ção contrária à posição dominante, 
ou simplesmente revelar fatos his-
tóricos controvertidos, pode levar 
algumas pessoas a reações (verbais) 
violentas. Eu não esperava ser um 
consenso, mas não queria um livro 
sensacionalista que mexesse com 
algo que respeito muito, que é a fé 
das pessoas. O desafio então foi não 
me preocupar com opiniões diver-
gentes para fazer o que eu acredi-
tava e continuo acreditando: livros 
com narrativa envolvente e infor-
mações precisas (checadas e “reche-
cadas” tantas vezes que minha cabe-

ça até esquenta) e ao mesmo tempo 
capazes de levar as pessoas a refle-
xões que elas não teriam se ficassem 
apenas ouvindo aquilo que sempre 
ouviram na escola, na igreja ou em 
livros que não comungam desses 
mesmos valores.

Ainda falando sobre essas peculiarida-
des do tema, você poderia citar quais dos 
livros foi o mais desafiador e por quê?

Jesus, o homem mais amado da 
história foi, sem dúvida alguma, 
meu maior desafio. Eu não queria 
mais um livro que afirmasse o que 
todos já sabem que está nos evan-
gelhos, que é a versão oficial da ca-
taquese diária, seja de evangélicos 
ou católicos. Eu não queria tam-
bém escrever um livro oportunis-
ta (jamais conseguiria) exaltando a 
inteligência emocional de Jesus ou 
usando uma frase perdida num ma-
nuscrito para dizer que Jesus tinha 
relações sexuais com Maria Mada-
lena. Fazer isso é fácil, mas é des-
prezível. Eu queria escrever um li-
vro intrigante, que levasse o leitor 

a viajar comigo, e que trouxesse as 
informações mais corretas e preci-
sas, mesmo que não pudessem (e 
muitas não podem) ser comprova-
das. Queria um livro em que o lei-
tor – cristão, judeu, muçulmano ou 
ateu – pudesse confiar e também se 
inspirar. Pelos primeiros retornos 
que tive de pessoas que leram Jesus, 
o homem mais amado da história, 
penso que tive algum sucesso.

Você se considera uma pessoa religiosa?
Vivo o cristianismo de maneira 

muito intensa em seu aspecto cul-
tural, minha formação é católica, 
mas não sou religioso. Medito so-
bre as questões da vida e da morte, 
mas não rezo. Não tenho nenhuma 
doutrina que guie minha maneira 
de pensar. Olho para o mundo com 
o interesse de um investigador e a 
paixão de um ser humano que ama 
a vida, que ama os seres humanos. 
Prefiro me definir como um espírito 
livre. Livre para pensar, refletir e en-
tender a humanidade com as ferra-
mentas intelectuais que temos hoje 
à nossa disposição.

Em sua opinião, qual é a importância de 
Jesus para a humanidade – seja do ponto 
de vista religioso ou não?

O pensamento dele, ou o pensa-
mento que ele apreendeu, reformu-
lou e ensinou, redefiniu a maneira 
como nos comportamos diante dos 
outros seres humanos. Não há nin-
guém que possa discordar que foi o 
homem mais importante da Histó-
ria. E eu venho neste livro afirmar 
que é até hoje o mais amado da his-
tória. Ele ensinou o amor ao próxi-
mo (ainda que tenha tido seus mo-
mentos de impaciência) e recebeu 
da humanidade um amor como, 
talvez, jamais veremos. Mas, muito 
honestamente, precisei de mais de 
300 páginas para responder, no li-
vro, a esta pergunta. l

CONHEÇA A OBRA

JESUS, O HOMEM 
MAIS AMADO 
DA HISTÓRIA
Leya 
DE R$ 44,90
POR R$ 40,40

Entrevista / LER&CIA

13MAIO E JUNHO DE 2018



LER&CIA / Livros
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DE R$ 59,90  

POR R$ 53,90 
O JULGAMENTO 
DAS NAÇÕES
CHRISTOPHER DAWSON/ É Realizações

A primeira parte da obra investiga 
as origens da catástrofe espiritual 
que resultou na Segunda Grande 
Guerra. A segunda parte da obra 
explora a possibilidade de se res-
taurar a ordem cristã.

LANÇAMENTO

DE R$ 49,90 

POR R$ 44,90
A FACA ENTROU
THEODORE DALRYMPLE/ É Realizações

O psiquiatra de prisões aposentado 
revisita, com humor e contundên-
cia, os temas que o ocuparam sua 
carreira: o valor da responsabilida-
de individual, sua destruição pelo 
assistencialismo de Estado e o ca-
ráter desumano da burocracia.

LANÇAMENTO
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14 MAIO E JUNHO DE 2018

DE R$ 44,90  

POR R$ 40,40 
JESUS – O HOMEM 
MAIS AMADO 
DA HISTORIA 
RODRIGO ALVAREZ/ Leya

Escrito pelo jornalista Ro-
drigo Alvarez – e com ex-
tensa pesquisa arqueológi-
ca e bibliográfica –  é um 
livro sobre um Jesus de an-
tes do cristianismo e de to-
das as suas divisões futuras, 
mostrando  a relevância e a 
permanência de sua trajetó-
ria e de seus ensinamentos.

LANÇAMENTO

DE R$ 139,90 

POR R$ 109,90 
BOB DYLAN
BRIAN SOUTHALL/ Publifolha

O texto perspicaz do jornalista 
Brian Southall apresenta as diversas 
facetas do artista: de cantor folk a 
ícone do rock, de manifestante polí-
tico a letrista mais do que reconhe-
cido – talento que lhe rendeu, em 
2016, o Prêmio Nobel de Literatura.

DE R$ 50,00 

POR R$ 45,00 
MUHAMMAD – O 
PROFETA DO ISLAM
SAM DEEP/ Qualitymark

Conheça os fundamentos, as cren-
ças e a vida deste homem e saiba 
como a sua trajetória edificou esta 
religião ainda tão desconhecida no 
Ocidente. Um guia de bolso sobre a 
vida e obra do profeta Muhammad.

BI
OG

RA
FI

A

DE R$ 29,90 

POR R$ 26,90
MC GUI 
MC GUI/ Universo dos Livros

Nesse livro, Guilherme Castanhei-
ra, nosso MC Gui, abre o coração e 
conta tudo: os bastidores do suces-
so, o lado família, sua relação com 
as fãs, como conseguiu lidar com a 
perda do irmão, de onde vem a ins-
piração, planos para o futuro e mui-
to mais. 

LANÇAMENTO

GE
RA

L

DE R$ 29,90 

POR R$ 26,90 
50 COISAS SOBRE 
MINHA MÃE
ABRAMS NOTERIE/ Sextante

Este livro reúne 50 frases que vão 
ajudar você a recordar e registrar 
todos os detalhes que tornam sua 
mãe única e especial – os talentos e 
as peculiaridades que ela possui, as 
melhores lembranças, o aprendiza-
do, entre muitas outras coisas. 

LANÇAMENTO

14 MAIO E JUNHO DE 2018

As lindas histórias Disney têm encantado gerações de crianças. Esta série exclusiva 
de clássicos inesquecíveis oferece aos fãs um verdadeiro tesouro para colecionar.

O Bom Dinossauro
DE R$ 56,00 
POR R$ 49,90

A Bela e a Fera
DE R$ 56,00 
POR R$ 49,90

Procurando Dory
DE R$ 56,00 
POR R$ 49,90

Rei Leão
DE R$ 56,00 
POR R$ 49,90

Branca de Neve
DE R$ 56,00 
POR R$ 49,90

arte 205x85_anuncio_ler e cia_2_abril.indd   1 02/04/18   14:32



DESTAQUES!

DE R$ 235,00 DE R$ 358,00 DE R$ 320,00DE R$ 298,00 DE R$ 178,00

POR R$ 188,00 POR R$ 286,40 POR R$ 256,00POR R$ 238,40 POR R$ 142,40

Medicina Interna de Harrison:  
Preparação para Provas 

e Concursos - 19.ed.
Neurociências - 4.ed. Ecologia - 3.ed.

AMLS - Atendimento pré-
-hospitalar às emergências 

clínicas - 2.ed.

Manual de Diagnósticos 
de Enfermagem - 15.ed.

DE R$ 140,00 DE R$ 140,00 DE R$ 346,00 DE R$ 309,00DE R$ 67,00

POR R$ 112,00 POR R$ 112,00 POR R$ 276,80 POR R$ 247,20POR R$ 53,60

Cálculo: Vol. 1 - 3.ed. Cálculo: Vol. 2 - 3.ed. Química Inorgânica - 6.ed. Muito Além da Sorte Geossistemas - 9.ed.

DE R$ 125,00

Avaliação 
Neuropsicológica - 2.ed. Além do ConsultórioAdolescência em Cartaz

Teoria e Formulação 
de Casos em Análise 

Comportamental Clínica
Aula Nota 10 2.0

DE R$ 60,00DE R$ 112,00 DE R$ 108,00DE R$ 80,00

POR R$ 100,00 POR R$ 48,00POR R$ 89,60 POR R$ 86,40POR R$ 64,00

As lindas histórias Disney têm encantado gerações de crianças. Esta série exclusiva 
de clássicos inesquecíveis oferece aos fãs um verdadeiro tesouro para colecionar.

O Bom Dinossauro
DE R$ 56,00 
POR R$ 49,90

A Bela e a Fera
DE R$ 56,00 
POR R$ 49,90

Procurando Dory
DE R$ 56,00 
POR R$ 49,90

Rei Leão
DE R$ 56,00 
POR R$ 49,90

Branca de Neve
DE R$ 56,00 
POR R$ 49,90
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Decidir a 
rota com 
as pessoas 
certas.3

 > Contratar, preparar e motivar colaboradores é um dos 
grandes desafios de empresários, empreendedores e também 
de profissionais que estão em cargos de liderança. A grande 
dúvida é: como conseguir obter bons resultados com sua 
equipe quando não se é um especialista em gestão de 
pessoas? Quem responde a essa questão é o autor Eduardo 
Ferraz em seu mais novo livro, Gente de resultados. 

Com mais de 30 anos de experiência em consultorias e palestras, o es-
critor – que também é autor de outros livros na área de empreendedoris-
mo e negócios – reuniu conceitos, testes e orientações práticas para ajudar 
qualquer pessoa que precise formar e gerenciar uma equipe eficaz. Em en-
trevista à LER&CIA, ele fala mais sobre o tema. 

um grave obstáculo. Ouço com fre-
quência no início de consultorias: 
“Nós não poderíamos ir direto à par-
te prática? Pergunto, pois não tenho 
muito tempo nem paciência para 
analisar minha equipe com profun-
didade”. Minha resposta costuma 
ser: “Imagine o risco de irmos dire-
to à ação (como trocar pessoas que 
não precisam ser trocadas, contratar 
gente que nada tem a ver com a cul-
tura da empresa ou criar estratégias 
incompatíveis com seu real projeto 
de vida) antes de termos todas as in-
formações necessárias. É como você 
ir ao médico e dizer que precisa de 
um remédio para fortes dores crôni-
cas, mas que não tem tempo para 
fazer os exames.” A chance de co-
metermos erros por não termos um 
diagnóstico correto é enorme. 

Por isso, minha sugestão é que 
o líder faça uma análise bem feita 
de sua empresa, pois tendo em mãos 
um diagnóstico preciso, conseguirá 
levar, com muito mais segurança, 
sua equipe à alta performance.

A cultura da empresa é um reflexo do lí-
der?

Sim! A cultura de uma empre-
sa, na prática, se resume a regras 
que não estão escritas em lugar al-
gum, mas que parametrizam o com-
portamento das pessoas no dia a 
dia. Como o gestor lida com con-
flitos? Ele medeia ou fica em cima 
do muro? É pontual ou está sempre 
atrasado? É respeitoso ou grosseiro? 
É reservado ou caloroso? É sincero 
ou dissimulado? É organizado ou 
desorganizado? É discreto ou indis-

LER&CIA / Liderança

COMO FORMAR 
UMA EQUIPE QUE DÁ

RESULTADOS?

Embarcar as 
pessoas certas 
e desembarcar 
as erradas.

Colocar as 
pessoas certas 
nas funções 
certas.1 2

LER&CIA | Quais são os maiores desafios 
de gerir equipes e pessoas?
Eduardo Ferraz | O principal desa-
fio, em minha opinião, é ter discer-
nimento, preparo (e  coragem) para 
colocar as pessoas certas no lugares 
certos. Aliás, o renomado consultor 
Jim Collins compara empresas com 
embarcações e prega que o coman-
dante do barco/empresa tenha qua-
tro grandes prioridades:

1. Embarcar as pessoas certas e 
desembarcar as erradas.

2. Colocar as pessoas certas nas 
funções certas.

3. Decidir a rota com as pessoas 
certas.

4. Ter como principal prioridade 

manter ao menos 90% das pessoas 
certas nos lugares certos.

No livro descrevo, baseado em 
30 anos de experiência como con-
sultor em gestão de pessoas, como 
alcançar estes quatro grandes pas-
sos, na forma de um manual práti-
co.

 
Quais são os principais obstáculos para 
que as equipes deem bons resultados?

Além das conhecidas dificulda-
des comuns a quase todas as em-
presas como crises econômicas, 
instabilidade política, excesso de 
burocracia e falta de mão de obra 
qualificada, penso que o excesso de 
improviso de muitos líderes pode ser 

16 MAIO E JUNHO DE 2018



Ter como principal 
prioridade manter ao 
menos 90% das pessoas 
certas nos lugares certos.4

creto? É mesquinho ou generoso? 
Delega ou abdica tarefas? É coeren-
te ou incoerente?

Na prática, o jeitão do chefe de-
fine a cultura da empresa, e sua ma-
neira de agir tende a ser seguida, 
pois ou as pessoas se adaptam ou pu-
lam fora. Portanto, o exemplo pes-
soal é muito mais importante que o 
discurso ou qualquer regra escrita.

Quais são os principais estilos de lide-
rança e quais são os resultados que eles 
podem trazer?

São comuns cinco grandes es-
tilos de liderança: protetor, trator, 
centralizador, empreendedor e mis-
to.  Cada um deles têm vantagens 
a serem aproveitadas, mas também 
pontos negativos que precisam ser 
melhorados. Quando o líder conhe-
ce seu estilo preponderante, conse-
gue fazer ajustes e com isso melho-
ra muito seu desempenho pessoal e, 
claro, de toda sua equipe. No livro, 
o leitor poderá conhecer seu estilo 
por meio de um teste.

Quais são os critérios mais importantes 
na hora de selecionar um colaborador?

Os dois critérios mais impor-
tantes são: 1- Perfil adequado para 
a função e 2- Bom “rastro” pessoal, 
escolar e profissional. Um currícu-
lo bem elaborado dá indicações do 
perfil predominante, da história de 
vida, do rastro profissional e proje-
ta tendências de como a pessoa se 
comportará no futuro. Uma vez 
selecionado o currículo, será fun-
damental fazer um entrevista pre-
sencial minuciosa para, além de de-

GENTE DE RESULTADO
EDUARDO FERRAZ
Planeta
DE R$ 36,90
POR R$29,90

CONHEÇA A OBRA

Liderança / LER&CIA

“Uma das habilidades mais 
difíceis para qualquer líder 

é elogiar na hora certa e criticar 
sem causar ressentimento.”

ro porto os bons tripulantes pularão 
fora, deixando-o ainda mais refém 
da turma da bagunça.

Não defendo que empresas te-
nham disciplina militar para serem 
eficientes, muito pelo contrário, 
pois pessoas comprometidas e talen-
tosas querem flexibilidade e autono-
mia. Entretanto é imprescindível ter 
regras claras: o que é aceitável e o 
que não é? O combinado nunca sai 
caro e dá um roteiro para as pessoas 
trabalharem sabendo o que esperar. 
Uma boa avaliação de desempenho 
completa, reforça, valida e aprimora 
o desempenho da maioria dos pro-
fissionais.

Qual a importância de dar feedbacks de 
maneira adequada? 

Feedbacks são informações dadas 
ao profissional sobre seu desempe-
nho e sobre como sua atuação está 
afetando outras pessoas. Todos nós 
precisamos de elogios, para reforçar 
atitudes positivas, e também de crí-
ticas, para ajustar deficiências. Uma 
das habilidades mais difíceis para 
qualquer líder é elogiar na hora cer-
ta e criticar sem causar ressentimen-
to. Se você for muito duro pode pas-
sar a imagem de alguém grosseiro e 
criar um ambiente ruim. Se for mui-
to complacente pode transmitir falta 
de pulso e gerar um clima de relaxa-
mento, em que cada um faz apenas 
o que tem vontade. Comportamento 
gera comportamento e normalmen-
te as pessoas tratarão colegas e clien-
tes da mesma forma como o líder as 
trata. Portanto, é fundamental dar 
feedbacks justos e frequentes. l

talhar as informações já conhecidas, 
analisar se a pessoa tem o conjunto 
de habilidades necessárias para um 
bom desempenho no cargo.

Qual é a importância de a empresa ter 
regras claras? É importante fazer uma 
avaliação periódica da equipe? 

Muitos profissionais com alto 
potencial pedem demissão por fal-
ta de a empresa ter regras claras. 
Imagine um barco de pesca em al-
to-mar, cujos tripulantes trabalhem 
quando e como quiserem, durmam 
quando desejarem, pesquem apenas 
quando estiverem com vontade, bri-
guem na distribuição das refeições e 
que os mais fortes explorem os mais 
fracos. Haverá motim, o capitão 
perderá a autoridade e no primei-
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DE R$ 349,90  

POR R$ 299,90 
AVALIAÇÃO DE 
INVESTIMENTOS
ASWATH DAMODARAN/ Qualitymark

Guia prático que perfila uma am-
pla gama de ferramentas e técni-
cas úteis na determinação do valor 
de qualquer ativo. Também aborda 
o exame de ações, bônus, opções, 
ativos reais e muito mais.
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DE R$ 49,90  

POR R$ 44,90 
ESTÚPIDA, EU?
CAMILA COUTINHO/ Intrínseca

Camila Coutinho é um fenômeno. 
Criadora de um dos blogs de moda 
mais influentes do mundo, o Ga-
rotas Estúpidas, ela compartilha o 
que fez para transformar o que era 
apenas um hobby em um grande e 
lucrativo negócio.

LANÇAMENTO
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DE R$ 24,90  

POR R$ 21,60 
POLÍTICA – NÓS 
TAMBÉM NÃO 
SABEMOS FAZER 
CLÓVIS DE BARROS FILHO/ Vozes

Este não é um livro sobre polítca, 
mas sim para pensar a política e 
nos lembrar que somos indispen-
sáveis para que ela funcione. Pro-
move a reflexão para além do parti-
darismo, resgatando o conceito do 
ser humano como ser político.

LANÇAMENTO

DE R$ 35,00  

POR R$ 31,50 
A VERDADE VENCERÁ 
– O POVO SABE POR 
QUE ME CONDENAM
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA/ Boitempo

Em um momento crucial da vida de 
um dos maiores políticos da histó-
ria brasileira, a obra traz um retra-
to fiel do ex-presidente no presente 
contexto em formato de uma longa 
entrevista. Foram horas de conver-
sa aberta e sem temas proibidos.

LANÇAMENTO

DE R$ 34,00 

POR R$ 30,60 
10 COISAS QUE DESCOBRI 
SOBRE CORRUPÇÃO 
E POLÍTICA QUANDO 
FUI CANDIDATA 
MIRIAM MORAES/ Geração

Essa obra aborda analisa diferen-
tes aspectos do jogo político como 
a hipocrisia do caixa 2, o comporta-
mento da imprensa com os candi-
datos, os tipos de assédio que so-
frem e a indústria de marketing.  

LANÇAMENTO

DE R$ 180,00  

POR R$ 147,90 
REFORMA TRABALHISTA 
–  PONTO A PONTO 
JOSE AFFONSO DALLEGRAVE NETO/ 
LTR LV

A presente obra procura enfrentar 
todos (ou praticamente todos) os 
pontos que circunscrevem o novo 
paradigma de um Direito do Traba-
lho mais flexível e precarizado. To-
dos os autores convidados comen-
taram os dispositivos, um a um.

LANÇAMENTO
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por R$

44,90

de R$ 

49,90

A mulher nA cAbi
n

e 
10

Embarque na magia.
Totalmente ilustrado.

Completamente fascinante.

Da autora da trilogia 
Legend, uma ficção 

científica contagiante.

Há um assassino a 
bordo de um luxuoso navio. 

Mas como detê-lo 
quando ninguém acredita 

em sua existência?

por R$

112,40

de R$ 

124,90
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de R$ 
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Leia também:
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DESCONTOS ESPECIAIS  
NOS LANÇAMENTOS DA EDITORA PLANETA

Acreditamos nos livros

  planetadelivrosbrasil   |    planetalivrosbr   |    planetadelivrosbrasil

DEUS É JOVEM
PAPA FRANCISCO

DE: R$ 32,90 
POR: R$ 24,90

AS VERDADES QUE NUNCA 
TE CONTARAM SOBRE A 

IGREJA CATÓLICA
ALEXANDRE VARELA  

E VIVIANE VARELA
DE: R$ 39,90

POR: R$ 32,90

O MORRO DOS VENTOS
VERA LÚCIA MARINZECK  

DE CARVALHO
DE: R$ 34,90
POR: R$ 31,40

A SORTE SEGUE  
A CORAGEM!

MARIO SERGIO CORTELLA
DE: R$ 34,90

POR: R$ 27,90

FRIDA E TRÓTSKI
GÉRARD DE CORTANZE

DE: R$ 49,90 
POR: R$ 42,90

O QUE O SOL  
FAZ COM AS FLORES

RUPI KAUR
DE: R$ 34,90

POR: R$ 27,90

PRESSA DE SER FELIZ
MATHEUS ROCHA

DE: R$ 36,90
POR: R$ 29,90

SEMPRE FAÇO TUDO ERRADO 
QUANDO ESTOU FELIZ

RAQUEL SEGAL
DE: R$ 29,90

POR: R$ 26,90

MULHERES E PODER
MARY BEARD
DE: R$ 41,90

POR: R$ 37,70

SOCORRO, MEU FILHO 
NÃO TEM LIMITES!

AUGUSTO CURY
DE: R$ 29,90
POR: R$ 19,90

A ARTE FRANCESA DE 
MANDAR TUDO À MERDA

FABRICE MIDAL
DE: R$ 32,90

POR: R$ 29,60

GENTE DE RESULTADOS
EDUARDO FERRAZ

DE: R$ 36,90
POR: R$ 29,90

O CHEFÃO
VI KEELAND
DE: R$ 39,90

POR: R$ 35,90

ZEN PARA DISTRAÍDOS
MONJA COEN  
E NILO CRUZ
DE: R$ 32,90

POR: R$ 29,60

VIVER EM PAZ PARA  
MORRER EM PAZ

MARIO SERGIO CORTELLA
DE: R$ 32,90

POR: R$ 26,90

MOMENTOS DE  
REFLEXÃO

CHICO XAVIER
DE: R$ 16,90 

POR: R$ 12,90

ONDE NÃO EXISTIR 
RECIPROCIDADE,  
NÃO SE DEMORE 

IANDÊ ALBUQUERQUE
DE: R$ 36,90

POR: R$ 29,90

PRECISO SABER 
KAREN CLEVELAND

DE: R$ 44,90
POR: R$ 40,40

POR QUE FAZEMOS  
O QUE FAZEMOS? 

MARIO SERGIO CORTELLA
DE: R$ 34,90

POR: R$ 27,90

CRER OU NÃO CRER 
PE. FÁBIO DE MELO  

E LEANDRO KARNAL
DE: R$ 34,90

POR: R$ R$ 27,90



PROCURA-SE UM 

 > Está em busca de 
uma atividade de lazer 
ou de um hobby e não 
sabe por onde começar?

Que tal por um livro? A oferta de 
atividades é tão grande que não sabe-
mos como dar início a um hábito nem 
mesmo quando o assunto é relaxar. 
Busco um curso ou aula? Assisto tu-

toriais na internet? Essas são, sim, 
algumas opções, mas que tal unir a 
leitura com essa atividade de lazer 
e relaxamento? A vantagem é que 
os livros estão sempre ali, esperan-
do para quando sobrarem uns mi-
nutinhos na sua agenda. Além disso, 
você pode parar e recomeçar quan-
do quiser e ainda leva sua atividade 
junto com você para onde for. Gos-
tou da ideia? Então confere algu-
mas das nossas dicas! l

O DIY – Do It Yourself, ou Faça 
você mesmo, é uma tendência 
em todo mundo. E no universo 
dos trabalhos manuais o céu é o 
limite. Pintura, costura, criação 
de pequenos objetos, marcenaria, 

confecção de peças de roupas. 
Todas essas atividades costumam 
ser bastante prazerosas e, ao 
mesmo tempo que ocupam o 
tempo, relaxam a mente. Além 
disso, mantêm o cérebro ativo, 

melhoram a coordenação motora 
e estimulam a criatividade. E o 
melhor: você pode criar peças de 
decoração ou presentes totalmente 
artesanais e personalizadas. 
Comece já seu projeto! 

ARTESANATO

ORIGAMIHOBBY!

OFICINA DE 
ARTESANATO 
INFANTIL
Girassol
R$ 44,90

MANUAL DO 
PATCHWORK 
Susan Briscoe
Ambientes E 
Costumes
R$ 68,00

COSTURA 
PARA LEIGOS
Alta Books
Jan Saunders 
Maresh
R$ 81,90

LER&CIA / Variedades
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Cuidar do jardim, montar arranjos 
de flores e plantas e fazer uma 
horta são atividades que trazem 
calma e tranquilidade. Mais do que 
uma obrigação, passaram a ser um 
momento de prazer e relaxamento. A 
vantagem é que até quem mora em 
pequenos apartamentos consegue 
manter um espaço verde dentro 
de casa. Todo o processo exige 
paciência e dedicação – é necessário 
plantar, regar e esperar o tempo 
das plantas e flores. O contato com 
a natureza – ainda que seja um 
pequeno vaso – pode ter efeitos 
terapêutico e trazer sensação de 
bem-estar. Além disso, irá deixar sua 
casa mais aconchegante e charmosa.  

O origami é uma técnica japonesa de dobradura de 
papel para criar diversas figuras. Mais do que isso, é 
também uma forma de expressão na cultura nipônica. 
Difundida em todo o mundo, é uma atividade artística, 
lúdica, criativa e que irá garantir horas de descanso e 
muito divertimento. A atividade estimula as articulações, 
ativa o cérebro e melhora a concentração. Mas 
não se restringe a isso: a paciência e a persistência 
necessárias para dominar a técnicafazem com que 
os benefícios do passatempo também ajudem em 
outras áreas da vida. Para começar, que tal tentar 
fazer o tradicional pássaro tsuro, símbolo da arte?

Depois do sucesso dos livros para colorir, diversas 
outras tendências surgiram no mercado literário 
buscando ajudar quem quer desacelerar. Uma 
delas são os livros de caligrafia e lettering. Escrever 
para relaxar? Sim, é isso mesmo. As obras ensinam 
a desenhar letras dos mais diferentes estilos. 
Ornamentos, como ramos de folhas e arabescos, 
ou efeitos, como luz e sombra, são algumas das 
técnicas que transformam o alfabeto em arte. 

JARDINAGEM

ORIGAMI

CALIGRAFIA E LETTERING

HORTA 
CASEIRA
Elizabeth 
Millard
Publifolha
R$ 54,90 

ARRANJOS 
DE PLANTAS
Steve Abell
Publifolha
R$ 52,90 

MINHAS 
PLANTAS
Carol Costa
Paralela
DE R$ 99,90
PORR$ 79,90

CALIGRAFIA 
PARA RELAXAR
Amy Lata
Editora Sextante 
R$ 49,90 

ORIGAMI- 
DARWIN E OS 
TRIÂNGULOS 
MÁGICOS 
Escrituras Editora
Carlos Genova
R$ 41,00

FO
TO

S:
 F

R
EE

PI
K

21MAIO E JUNHO DE 2018



DE R$ 49,90 

POR R$ 44,90 
GESTÃO DO AMANHÃ
SANDRO MAGALDI, JOSÉ 
SALIBI NETO/ Gente

Os autores trazem um pa-
norama completo dos mo-
delos de gestão ao decor-
rer da história e qual deve 
ser o modelo nesse novo 
momento no qual estamos 
vivendo. A obra apresenta 
tudo o que você precisa sa-
ber para não ser derrubado 
por não se adaptar ao novo. 

LANÇAMENTO
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DE R$ 39,90 

POR R$ 35,90 
DESPERTE SEU PODER
JOSE ROBERTO MARQUES/ BUZZ

Uma chave e abre um portal que di-
vidirá sua vida em dois momentos. 
Por meio das ferramentas de coa-
ching que fizeram o autor uma re-
ferência, você finalmente poderá 
transformar em poder todo o poten-
cial que vive, inerte, dentro de você.

DE R$ 44,90 

POR R$ 40,40 
INDICADORES DE 
DESEMPENHO
RONALDO DE FAVERO/ Qualitymark

Uma abordagem preferencial no 
uso de indicadores de desempe-
nho. Traz conceitos e técnicas de 
gestão que possuem forte proximi-
dade com os indicadores, além de 
aspectos comportamentais.

DE R$ 49,90 

POR R$ 44,90 
MUNDO VICA
ANTONIO CELSO RIBEIRO 
BRASILIANO/ Qualitymark

Vivemos um momento em que 
tudo está sendo reinventado, redis-
cutido e reprogramado. O mundo 
transforma-se na velocidade da luz. 
Estamos entrando em um território 
de turbulências imprevisíveis e nos-
sos líderes não estão preparados.

DE R$ 97,90  

POR R$ 84,90 
COACHING DE 
GRUPO E EQUIPE
L. MICHAEL HALL/ Qualitymark

Buscar a excelência, quando o as-
sunto é coaching de equipe, é um 
obstáculo quase intransponível. O 
autor apresenta a ferramenta me-
ta-coaching de grupo e equipe e 
conduz o leitor a uma incrível jor-
nada de autoconhecimento.

LANÇAMENTO

22 MAIO E JUNHO DE 2018

TEXTOS CRUÉIS DEMAIS PARA 
SEREM LIDOS RAPIDAMENTE

De R$ 39,90

Por R$ 34,90

COMO OS ANIMAIS
SALVARAM MINHA VIDA

De R$ 34,90

Por R$ 29,90

RITA LEE - UMA
AUTOBIOGRAFIA

De R$ 44,90

Por R$ 34,90

MR. ROMANCE
De R$ 34,90

Por R$ 29,90

MEU ROMEU - LIVRO 1
De R$ 29,90

Por R$ 24,90

METANOIA

R$ 24,90

MINHA JULIETA - LIVRO 2
De R$ 29,90

Por R$ 24,90

22 MAIO E JUNHO DE 2018
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De: 

Por: 

AO PÔR DO SOL
Nora Roberts
Uma narrativa intensa que explora 
física e emocionalmente os traumas 
de Bodine, expostos com o retorno 
de sua tia, há muito desaparecida. 
Mais um livro da mestra do romance
e do suspense, Nora Roberts.

R$ 44,90

R$ 40,40

DIÁRIO DE UMA GAROTA 
NADA POPULAR (VOL. 12) 

Rachel Renée Russell
Além de precisar decidir como passará as férias 
de verão, Nikki também enfrenta uma situação 
inesperada: um novo (e lindo) garoto interessado 
nela! Mas a última coisa que ela quer é magoar 

Brandom. O novo livro da série best-seller.

De: R$ 39,90

Por: R$ 35,90

A DUQUESA
Danielle Steel
A saga de uma jovem bem-nascida, 
que se vê obrigada a embarcar em 
uma jornada de sobrevivência 
e sensualidade.
De: R$ 39,90

Por: R$ 35,90

 

A TENDA VERMELHA
Anita Diamant

Uma história extraordinária sobre a 
condição ancestral da mulher. O livro
que deu origem à série da Net�ix. 

De: R$ 39,90

Por: R$ 35,90

UM REINO DE SONHOS
Judith McNaught
Quando as irmãs Merrick são sequestradas 
pelos Westmoreland durante uma invasão 
à Escócia, Jennifer se vê dividida entre se 
render a paixão pelo seu captor ou lutar 
por tudo que jurou honrar.
De: R$ 49,90 

Por: R$ 44,90
FEMINISMO EM COMUM

Marcia Tiburi
Primeiro livro feminista escrito pela 

�lósofa Marcia Tiburi, autora de 
Como conversar com um fascista. 

De: R$ 19,90 

Por: R$ 17,90

CUIDE DOS PAIS ANTES 
QUE SEJA TARDE
Carpinejar
Um livro emocionante sobre família, 
do autor best-seller Carpinejar.
De: R$ 29,90 

Por: R$ 26,90
O MILAGRE DA MANHÃ

Hal Elrod
Diretamente das listas dos mais

vendidos, o segredo para transformar a 
sua vida - antes das 8 horas da manhã!

De: R$ 29,90 

Por: R$ 26,90

QUEM MEXEU NO MEU 
QUEIJO (NOVA EDIÇÃO)
Spencer Johnson
Uma parábola que retrata os objetivos
que perseguimos - o nosso queijo - 
e a forma como lidamos com as 
mudanças nas nossas vidas.
De: R$ 29,90 

Por: R$ 19,90
ARMAS, GERMES E AÇO

Jared Diamond
Edição comemorativa de vinte anos 
deste best-seller internacional e 

vencedor do Prêmio Pulitzer de 1998.
De: R$ 64,90 

Por: R$ 49,90
FELICIDADE PARA HUMANOS
P. Z. Reizin
Será que uma máquina pode
descobrir o que faz os seres 
humanos felizes? Um romance
divertido e emocionante.
De: R$ 44,90 

Por: R$ 40,40
MAS TEM QUE SER MESMO

PARA SEMPRE?
Sophie Kinsella

As pessoas que mais conhecemos 
são aquelas que mais podem nos 

surpreender. Da autora do best-seller
Os delírios de consumo de Becky Bloom.

De: R$ 44,90 

Por: R$ 40,40

UM AMOR PERDIDO
Alyson Richman
Separados pela guerra, ligados pela 
memória: uma história envolvente e 
instigante no rastro da Segunda 
Guerra Mundial.
De: R$ 44,90 

Por: R$ 40,40
MUITO ALÉM DO INVERNO

Isabel Allende
Um romance que re�ete sobre 

importantes questões da 
humanidade. Da mesma autora 

do best-seller A casa dos espíritos.
De: R$ 47,90 

Por: R$ 34,90

/GrupoEditorialRecordOficial@GrupoEditorialRecord/GrupoEditorialRecordOfi cial @EditoraRecord
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DE R$ 69,90  

POR R$ 62,90 
PORTUGUÊS DO 
BRASIL COMO LÍNGUA 
ESTRANGEIRA – GRAMÁTICA
LINEI MATZENBACHER ZAMPIETRO/ 
Disal Editora

Criado para auxiliar na aprendiza-
gem do Português como língua 
estrangeira, usa explicações sim-
ples sobre pontos gramaticais es-
senciais do idioma. Divide-se em 3 
partes: palavras; sons e grafia; con-
jugação verbal. 

DE R$ 51,00 

POR R$ 45,90 
ENSINO DE HABILIDADES 
BÁSICAS PARA PESSOAS 
COM AUTISMO 
CAMILA GRACIELLA, ANALICE DUTA/ 
Appris

A obra apresenta um currículo que 
pode ser de grande utilidade para 
direcionar o primeiro ano da Inter-
venção Comportamental Intensiva 
com crianças com autismo, em ida-
des entre 1 e 6 anos, que não falam 
ou que falam pouco. 

DE R$ 32,80 

POR R$ 29,60 
EDUCAR NA 
CURIOSIDADE
CATHERINE L ECUYER/ Loyola

Como conseguir que uma criança fique quieta observando com cal-
ma o que a cerca? / A vida é uma luta contínua contra o mal e para o 
combater é preciso conhecê-lo.

DE R$ 49,90 

POR R$ 44,90 
MAIS FORTES 
QUE O MAL
ABRIELE AMORTH/ Loyola
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DE R$ 99,90  

POR R$ 79,90 
MAPAS
ALEKSANDRA MIZIELINSKA, DANIEL 
MIZIELINSKI/ WMF Martins Fontes

Descubra os lugares mais surpre-
endentes da Terra. São 55 mapas 
em página dupla de 46 países e 
6 continentes. Mais de 4 mil ilus-
trações minuciosas, das mais altas 
montanhas aos minúsculos insetos. 

DE R$ 69,90  

POR R$ 54,90 
ARQUITETURA
OWEN HOPKINS/ Publifolha

A obra Arquitetura faz uso de fotos 
e textos claros e concisos para iden-
tificar e explicar traços característi-
cos de cerca de trezentos edifícios 
e construções. Os nove capítulos do 
livro seguem períodos estabeleci-
dos ou corpos de arquitetura.
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OS MELHORES 
LIVROS PARA OS 
MELHORES 
LEITORES!

978-85-9581-010-5

CONTRA TODAS AS 
PROBABILIDADES  
DO AMOR

de R$ 34,90
por R$ 27,90

978-85-9581-005-1

TUDO QUE 
ACONTECE AQUI 
DENTRO

de R$ 39,90
por R$ 27,90

978-85-62409-96-7

AS 16 LEIS DO 
SUCESSO 

de R$ 49,90
por R$ 29,90

978-85-9581-008-2

DEIXADA PARA TRÁS 
de R$ 49,90

por R$ 34,90

978-85-9581-002-0

MISTER O

de R$ 34,90
por R$ 27,90

978-85-62409-98-1

PREVIDÊNCIA 
PARTICULAR: A NOVA 
APOSENTADORIA

de R$ 39,90
por R$ 24,90

978-85-9581-009-9

A CASA DOS 
PESADELOS 

de R$ 29,90
por R$ 24,90

978-85-9581-015-0

PROSPERIDADE 
RADICAL

de R$ 34,90
por R$ 31,90

R$ 29,90
  R$ 39,90

978-85-9581-014-3 

RIO VERMELHO
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LER&CIAconcurso de 
contos

 > 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 vencedores, entre 
eles “Memórias póstumas 
de um camundongo”, de 
Carlos Augusto Luz, de 
Foz do Iguaçu (PR).

MEMÓRIAS PÓSTUMAS 
DE UM CAMUNDONGO

Sou um rato. Como sei disso? 
Minha mãe me disse, antes de de-
saparecer. Certa vez ela saiu para 
procurar comida e nunca mais vol-
tou, nunca soube o que aconteceu, 
ela era uma ótima catadora de miga-
lhas. Desde então vivo sozinho aqui.

Pelo que me lembre, sempre mo-
rei aqui atrás. Não tenho do que me 
queixar da minha vida, ela é tranqui-
la. Passo os períodos claros escondi-
do aqui atrás e quando escurece saio, 
buscando migalhas ou qualquer coi-
sa que possa ser comida.

Em dois períodos, quando está 
claro, os bichos que andam em 
duas patas invadem o espaço vazio 
que fica bem em frente de onde eu 
moro. Eles são muitos e me dão mui-
to medo. Chegam em disparada, em 
bando, berrando muito. Eles se ba-
tem, se agridem, se mordem, se arra-
nham, se machucam, puxam os pe-
los da cabeça uns dos outros. Caem, 
rolam, se levantam e continuam a ba-
ter. Quando um cai, todos vão para 
cima dele, dando chutes, mas o que 
caiu se levanta e, de agredido passa a 
agressor. Algumas vezes uns chegam 
até a sangrar, mas, mesmo assim, não 

param de bater e apanhar. Alguns 
choram, outras riem. Berram assusta-
doramente, um barulho apavorante. 
Penso que devam ser os bichos mais 
ferozes e perigosos que existem.

Penso, também, que ainda de-
vam ser filhotes, pois, de vez em 
quando, um bicho que anda em 
duas patas muito maior aparece e os 
separam, mas em pouco tempo co-
meçam tudo de novo. Não sei se ain-
da sou um filhote, penso que não.

O bom disso tudo é que deixam 
muitas migalhas espalhadas e, em-
bora os bichos maiores limpem o 
grande espaço vazio, sempre sobram 
muitas migalhas pelos cantos, o que 
me garante comida sempre que es-
curece. Penso que estes bichos de-
vam ter muita comida sobrando, pois 
deixam muitas migalhas. 

Em certos períodos eles somem, 
mas depois voltam a parecer em 
dois períodos quando está claro. 
Lembro-me de um período bastan-
te grande que ficaram ausentes. Por 
um lado foi bom, fiquei mais sosse-
gado, mas também foi muito ruim, 
fiquei sem as migalhas e foi um difí-
cil encontrar comida.

Existe outro bicho, bem menor, 
muito peludo e que anda em quatro 
patas, como eu, que vive rondando 
onde moro. Penso que ele me quer 
como comida também, mas nem 
este bicho me causa tanto horror 
quanto os que andam em duas patas.

Uma vez, quando escureceu, 
senti um aroma muito bom, que 
nunca havia sentido antes, se tivesse 
sentido, me lembraria, já que tenho 
um faro muito bom. Segui o aroma 
e encontrei um pedaço de comida 
amarelinho, com certeza não era 
uma migalha, ninguém iria deixar 
para trás uma comida com um chei-
rinho desses. Resolvi experimentar, 
para ver se o gosto era tão bom quan-
to o aroma. Na primeira bocada sen-
ti um gosto que não dá para descre-
ver, nunca tinha provado nada igual, 
era realmente delicioso, impossí-
vel comer apenas um pouquinho. 
Quando dei a segunda bocada escu-
tei um “TEC!” estridente e senti que 
algo apertava meu pescoço... Estra-
nho! Depois disso, não me lembro 
de mais nada. 

 E também penso que nem deve-
ria estar pensando agora... l
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 > As peças de roupa são muito mais do que expressão 
da moda: elas podem representar o contexto social e 
político de determinada época. Na Antiguidade, por 
exemplo, já representavam poder, status e posição social. 
Das túnicas ao espartilho, as peças sempre carregaram 
muito valor histórico. “A moda traduz o momento de uma 
sociedade. Ela não está dissociada dos acontecimentos 
sociais e políticos. É, na verdade, um fiel testemunho. 
A moda traz a força de revelar sentimentos, vontades 
e caminhos”, ressalta a CEO do Fhits, Alice Ferraz.

A moda é das ruas, mas também é engajada. Algumas peças 
foram emblemáticas e até hoje carregam uma importância mui-
to além das passarelas. No século XX algumas peças foram íco-
nes de movimentos e transformações sociais e culturais. Como 
não associar a minissaia aos primeiros passos do empoderamen-
to feminino? Ou o pretinho básico à liberdade? Saiba um pouco 
mais sobre algumas dessas peças que marcaram época:

LER&CIA / Moda

A MODA QUE 
TRANSFORMA

Minissaia: 
liberdade
Nascida em Londres, Mary 
Quant criou a peça que 
talvez tenha causado mais 
transformações na moda: 
a minissaia. Segundo ela, 
quem inventou a peça - que 
surgiu na década de 1960 
- foram suas clientes, que 
pediam para encurtar cada 
vez mais a barra de suas 
saias. A minissaia quebrou 
paradigmas e trouxe um 
novo modelo a ser seguido. 
“Nunca é só um produto, ele 
sempre significa algo mais. 
A minissaia é um símbolo de 
transformação e liberdade 
das jovens mulheres da 
década de 60. É um sucesso 
no mundo fashion, mas 
muito importante como 
sinônimo de novos tempos”, 
observa Alice Ferraz. 

Vestido 
envelope: 
feminismo
Na década de 1970 surge o 
vestido envelope, também 
conhecido como wrap dress. 
Desenhado por Diane von 
Furstenberg, tornou-se um ícone 
da libertação feminina. Desde 
então, o modelo nunca saiu 
de moda e já foi lançada em 
diferentes versões: curto, longo 
e com saia aberta ou fechada. 
“Diane von Furstenberg sempre 
foi feminista. Não foi à toa que 
criou um dos modelos mais 
copiados do mundo. O Wrap 
dress, ou o vestido envelope, 
traz liberdade aos movimentos, 
evidencia as formas e foi lançado 
com um tecido leve, o jérsei, até 
então conhecido como um tecido 
menos nobre. A peça virou um 
símbolo da mulher independente, 
que entrava no mercado de 
trabalho”, conta Alice. 

New look: 
a volta do 
feminino
A estética chama da de 
“new look”, proposta por 
Christian Dior em 1947, trazia 
de volta a delicadeza ao 
guarda-roupa das mulheres, 
com peças que colocavam 
o corpo em evidência. 
“O new look foi lançado 
logo após o fim da Segunda 
Guerra Mundial. A coleção 
era uma tradução da vontade 
feminina de voltar ao lar, 
de ser feminina e deixar 
o ar sisudo dos uniformes 
masculinos de lado. A vida 
era dura no período de 
guerras. Imagine que havia 
racionamento de tecidos e 
nylon. Consequentemente, 
não era elegante sair por aí 
com longos vestidos, mesmo 
aqueles guardados no armário. 
Foi Christian Dior que trouxe 
de volta a sensualidade, curvas 
e um respiro em uma época 
mais suave”, conta Alice. 
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DIOR FOR EVER
Catherine Ormen
Senac
R$ 176,00 

DIOR 
Jerome Gautier
Thames E Hudson
R$ 494,00 

Pretinho 
básico: 
transformação
Em 1926, a estilista 
Gabrielle Chanel 
criou o vestido preto 
básico com a ideia 
que de era a peça que 
deveria moldar-se à 
necessidade da mulher 
e ao corpo feminino – e 
não o contrário. “Esse 
é mais um elemento da 
moda que simboliza a 
transformação. Quando 
Gabrielle Chanel criou 
seu pertinho básico, 
o preto não era uma 
cor usada em vestidos 
de festa. No período 
entre as Guerras 
Mundiais, Chanel 
traduziu o momento de 
incertezas e austeridade 
produzindo um símbolo 
de elegância.”

Pigalle: a mulher 
força mulher no 
mercado de trabalho
A Louboutin possui diversos estilos de sapatos, 
desde os saltos mais altos até tênis e mocassins, mas 
o scarpin Pigalle foi a peça que se tornou o ícone 
mais famoso da marca. Criado há dez anos – pouco 
tempo perto de outros ícones – o salto com o bico 
pontiagudo ganhou este nome em homenagem ao 
bairro favorito de Christian Louboutin em Paris.
“O Pigalle é um scarpin. Inclusive, Christian Dior criou 
sapato para fazer parte da coleção New Look. Feminino, 
elegante e certamente difícil de ser usado por mulheres 
que trabalham e correm o dia todo, apesar de ter sua 
imagem ligada às executivas da década de 90.”

Trench coat: 
força e poder
O trench coat, da Burberry, é o casaco 
mais famoso no mundo da moda. Foi 
desenhado pensado para ser usado 
nas trincheiras pelos oficias britânicos 
e franceses na época da Primeira 
Guerra mundial, em 1914. Daí a 
origem do nome: trecho. As primeiras 
peças foram feitas de gabardine 
de algodão, que mesmo sendo à 
prova de água, trazia conforto e 
flexibilidade. “O trench é um item 
de origem militar e masculino. Já foi 
usado em filmes e virou hit quando 
o galã Humphrey Bogart usou no 
longa Casablanca. Só depois dos 
anos 2000 que o casaco se firmou na 
moda entre as fashionistas. Em 2018, 
ele surge renovado nas passarelas 
e no guarda-roupa feminino com 
o intuito de trazer a força do estilo 
masculino para a mulher. Com 
o empoderamento feminino em 
alta, a peça vira símbolo de poder 
e determinação”, aponta Alice. 

LEIA

CHANEL – COLLECTIONS 
AND CREATIONS 
Daniele Bott
Thames E Hudson
R$ 176,00 

100 ANOS DE MODA 
Cally Blackman
Publifolha
R$ 99,90
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DE R$ 39,90 

POR R$ 35,90 
MÃE FORA DA CAIXA
THAIS VILARINHO/ Buzz

Talvez você ache que esse livro não 
seja para você. Ele de fato não é 
uma via de mão única. Você não vai 
encontrar regras, certo ou errado. 
Mas a vontade de criar algo novo: a 
construção de um conjunto de ex-
periências e novas formas de en-
xergar a maternidade. 

DE R$ 39,90  

POR R$ 35,90 
VOCE É A SUA CURA
DEEPAK CHOPRA, RUDOLPH E TANZI/ 
Alaúde

Em um plano de ação em sete fren-
tes, a obra ensina a fazer mudanças 
na alimentação e na forma como 
encaramos o estresse, a ativida-
de física e os vínculos emocionais. 
Com ajuda de um hábito por dia 
ganhamos saúde para a vida toda. 

LANÇAMENTO

DE R$ 34,90  

POR R$ 31,40 
MEU FILHO ME ADORA 
LAURA PIGOZZI/ Buzz

Analisa de modo agudo e lúcido os 
mais diversos tipos de família. Lau-
ra Pigozzi demole o mito da família 
natural e, no caminho, reflete pro-
fundamente sobre o status cultu-
ral da família moderna, em que os 
pais vivem em função dos filhos e 
os consideram coisa própria.

LANÇAMENTO

DE R$ 29,90  

POR R$ 26,90
50 MARMITAS 
VEGANAS
KÁTIA CARDOSO/Alaúde

Traz 50 receitas de marmitas e lan-
chinhos para serem saboreados a 
qualquer hora e lugar. Tudo sem 
ovos ou lactose. Dividida por oca-
sião, a obra traz sugestões para um 
café da manhã, snacks, além de op-
ções de pratos

DE R$ 89,00  

POR R$ 71,00 
VIAGENS, VINHOS, 
HISTÓRIA 
MILTON MIRA DE ASSUMPCAO FILHO/ 
M Books

O conceito básico deste guia é ofe-
recer ao amantes do vinho reco-
mendações e sugestões para que 
possa programar melhor suas via-
gens para as regiões vinícolas em 
vários países. 

DE R$ 125,00 

POR R$ 99,90 
O GRANDE LIVRO 
DA PALMIRINHA – 
NOVA EDIÇÃO
PALMIRA NERY DA SILVA ONOFRE/ 
Alaúde

Receitas reunidas durante a carrei-
ra desta grande culinarista. O livro 
traz o modo de preparo detalhado, 
indicação de rendimento dos pra-
tos e diversas dicas da Palmirinha.

LANÇAMENTO
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DE R$ 98,00  

POR R$ 78,00
LAROUSSE DOS PÃES
ÉRIC KAYSER/ Alaúde

Em mais de 300 páginas ricamen-
te ilustradas, inclusive com o passo 
a passo, o padeiro francês traz suas 
melhores receitas e dicas precio-
sas para você preparar com sucesso 
seu próprio pão de fermentação na-
tural, com qualidade incomparável.

GA
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DE R$ 67,90 

POR R$ 54,90 
NA COZINHA COM 
CAROLINA 2
CAROLINA FERRAZ/ Gutenberg

A paixão pela vida está em tudo 
que Carolina Ferraz faz. Mais uma 
vez, ela nos presenteia com um li-
vro maravilhoso. Traz uma seleção 
de drinques, saladas, sopas, pratos 
vegetarianos, entre outros.

LANÇAMENTO

DE R$ 39,90 

POR R$ 35,90
BELA 
MATERNIDADE
BELA GIL/ Sextante

Neste livro, Bela Gil con-
ta sua experiência como 
mãe da Flor e do Nino, 
começando pela deci-
são de ter um filho até 
a fase da introdução ali-
mentar, passando por 
gravidez, parto, ama-
mentação e cuidados 
com o bebê e consigo 
mesma.

LANÇAMENTO

SA
ÚD

E

DE R$ 89,00  

POR R$ 59,90 
TRILOGIA – PROVOCAÇÕES 
FILOSÓFICAS 
MARIO SERGIO CORTELLA/ Vozes

Com o desejo de profundidade, le-
veza, graça e encanto, essas pro-
vocações procuram instigar o inte-
lecto sem desprezar a inteligência, 
enquanto acautelam para os riscos 
da banalidade e do automatismo.
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DE R$ 49,90  

POR R$ 44,90
FILOSOFIA E COSMOVISÃO 
MÁRIO FERREIRA DOS SANTOS/ É 
Realizações 

Mostra a dupla vocação do autor: 
filósofo e professor. A obra é uma 
introdução à filosofia, uma apre-
sentação enciclopédica de diferen-
tes escolas do pensamento e obra 
de um filósofo original.

LANÇAMENTO
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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

Silêncio 

De: R$ 29,90 

Por: R$ 26,90

Histórias não (ou mal) contadas 
- Escravidão, do ano 1000 ao 
século XXI 

De: R$ 34,90 

Por: R$ 31,40

Sangue, suor e pixels 

De: R$ 39,90 

Por: R$ 35,90

N unca antes na história foi pos-
sível nos conectar uns com os 

outros com tanta prontidão; contu-
do, jamais foi tão fácil nos perder de 
nós mesmos. Estamos sempre ocu-
pados demais. Nutrimos expectati-
vas irreais para nossa vida e acre-
ditamos que sempre há alguma 
condição ainda não alcançada para 
a felicidade. De repente, um vazio; 
sentimos como se algo muito impor-
tante faltasse e ansiamos desespe-
radamente por uma mudança radi-
cal em nossa vida. Em tempos de 
constante ruído e distração, sim-
plesmente parar e ficar em silêncio 
é um ato revolucionário. Você deixa 
de lado a desunião consigo mesmo, 
esse não ser quem é, e reencontra 
as maravilhas do viver.

Em Silêncio — O poder da quie-

tude em um mundo barulhento, o 
respeitado professor e monge zen-
-budista Thich Nhat Hanh nos sur-
preende mais uma vez com suas 
inestimáveis lições repletas de va-
liosa sabedoria. Manter a calma in-
terior mesmo nas situações mais caó -
ticas e viver uma vida satisfatória 
com a prática de mindfulness não 
requer longas horas de meditação. 
A proposta é simples: pare e dê a si 
mesmo o presente de viver verda-
deiramente, no aqui e no agora.

Ser feliz é um direito seu. Para exer-
cê-lo, basta querer.
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RODRIGO TRESPACH nasceu 
em Osório, RS. Historiador, pes-
quisador e escritor, é autor de 
nove livros, entre eles O lavrador e 
o sapateiro (2013), Quatro dias em 
abril (2016),  Histórias  não (ou mal) 
contadas: Segunda Guerra Mundial, 
1939-1945 (2017) e Histórias não 
(ou mal) contadas: revoltas, golpes 
e revoluções no Brasil (2017). Ainda 
é autor de artigos e reportagens 
para jornais e revistas brasileiras e 
internacionais. Mais sobre o autor 
em www.rodrigotrespach.com

O Brasil foi o último país da 
América a abolir legalmente a 
escravidão, no final do século 
XIX. O resto do continente já 
tinha eliminado essa prática 
considerada desumana havia 
anos. Entretanto, nessa mesma 
época, tribos africanas não 
apenas escravizavam seus 
rivais, mas promoviam sacrifícios 
com os cativos, assim como os 
astecas e incas na América pré-
colombiana. Já no século XX, 
alemães e suíços ainda alugavam 
seus filhos menores de quatorze 
anos em “mercados infantis”. 
Nos dias de hoje, milhares de 
meninos são obrigados a viver 
como escravos sexuais de 
homens poderosos no Oriente 
Médio e milhões de meninas são 
vítimas da prostituição infantil.

Em Histórias não (ou mal) conta-
das: escravidão, do ano 1000 ao 
século XXI, Rodrigo Trespach  
apresenta ao leitor as faces ocul-
tas de uma exploração que a hu-
manidade promove há quase 10 
mil anos. Ao longo desses milê-
nios, diversos povos, de diferentes 
etnias, gêneros e religiões, foram 
submetidos ao trabalho forçado 
e outros tipos de dominação – e 
essa série de horrores ainda não 
chegou ao fim.

Este livro revela aos leitores as 
histórias de escravos e servos 
anônimos que foram (e são) ex-
plorados ao redor do mundo, 
numa cadeia de abusos que ain-
da está longe de acabar.

VOCÊ SABIA QUE...

1,25 MILHÃO DE EUROPEUS BRANCOS 
foram escravizados por corsários do norte 

da África, entre 1530 e 1780?

 22 MILHÕES DE RUSSOS 
 viviam em condições análogas à escravidão 

até a abolição da servidão em 1861?

 2,5 MILHÕES DE MULHERES 
 em todo o mundo são vítimas do tráfico 

e da exploração sexual, que envolve 
bilhões de dólares anualmente?

 O PAI DE ALEXANDRE DUMAS, 
O AUTOR DE OS TRÊS MOSQUETEIROS, 

 era um celebrado general francês 
negro e filho de uma escrava?

Quando o tema é escravidão, duas grandes inverdades 
são repetidas com frequência. A primeira é que ela tenha 

se restringido a uma determinada etnia; a segunda é 
que tenha acabado. Em Histórias não (ou mal) contadas: 

escravidão, do ano 1000 ao século XXI, o historiador Rodrigo 
Trespach revela ao leitor fatos pouco conhecidos sobre os 

múltiplos povos que foram e continuam sendo escravizados 
e explorados de diversas formas ao redor do mundo.

Sempre com extensa pesquisa e linguagem clara 
e acessível, o autor faz uma leitura original da 

escravatura ao longo de mais de mil anos, trazendo 
à luz fatos históricos pouco conhecidos, como o 

papel das comunidades religiosas na dominação de 
vários povos, o casamento infantil e os 45 milhões de 
pessoas que, ainda hoje, são vítimas de algum tipo de 

escravidão, de ponta a ponta do globo terrestre.
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Inclui os 
bastidores de:

Diablo III

Destiny

The Witcher 3

Halo Wars

Uncharted 4

Shovel Knight

Star Wars 1313

Pillars of Eternity

Dragon Age: Inquisition

Stardew Valley

Os dramas,
as vitOrias e  
as curiosas histOrias por  
trAs dos videogames 
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Jason Schreier 

“FAZER JOGOS E MEIO COMO GRAVAR FILMES, SE 

TIVESSE QUE CONSTRUIR UMA CAMERA INTEIRA CADA  

VEZ QUE COMECASSE... E QUE FAZER UM JOGO E COMO 

CONSTRUIR UM EDIFICIO DURANTE UM TERREMOTO.  

OU TENTAR CONDUZIR UM TREM ENQUANTO UMA  

PESSOA FICA CORRENDO NA SUA FRENTE COLOCANDO  

OS TRILHOS ENQUANTO AVANCA.”

Em busca de El Chapo 

De: R$ 44,90 

Por: R$ 40,40
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++ANDREW+HOGAN++

c+a+p+a+ T ú l i o  C e r q u i z e

G e T T y  i m a G e si+m+a+g+e+m

+douglas+century

A  H ISTÓR IA  DE  PERSEGU IÇÃO  E  CAPTURA  DO  TRAF ICANTE 

MA IS  PROCURADO  DO  MUNDO

em busca de
em busca de

el chapo
é a história nunca antes contada da caçada 

que capturou El Chapo, o chefe de tráfico mais 

procurado do mundo que ficou foragido por mais de 

uma década. Um thriller da vida real, eletrizante e 

excepcional, que culminou na captura e extradição 

do criminoso para os Estados Unidos.

Em 2006, recém-saído da academia de treinamento 

da Agência de Combate às Drogas, Andrew Hogan 

imergiu numa série de aventuras secretas, todas 

o levando sem o seu conhecimento ao caminho de 

El Chapo: líder do cartel de Sinaloa, bilionário da 

Forbes e inimigo público número 1 dos Estados 

Unidos. Seis anos depois, como chefe da operação 

da DEA que investigava o cartel de Sinaloa, sua vida 

já estava irreparavelmente ligada à do traficante.

Reconstruindo a estrutura dos grandes clássicos de 

velho-oeste americanos, Hogan e Century nos levam 

por feitos que pareciam impossíveis — infiltrar 

o círculo mais próximo de El Chapo, liderar uma 

caçada desesperada junto à marinha mexicana e 

invadir a fortaleza do cartel para eventualmente 

levar o rei do crime à justiça.

A obra detalha cinematograficamente o trabalho 

investigativo incansável de Hogan e sua equipe em 

um ritmo vertiginoso, levando o leitor por trás das 

cenas de uma das operações de narcóticos mais 

sofisticadas e perigosas da história dos Estados 

Unidos e do México.

é o agente especial da Agência de Combate às 

Drogas (DEA, na sigla em inglês) dos Estados Unidos 

que comandou a investigação e captura de El Chapo 

Guzmán. Hoje ele trabalha para o setor de segurança 

privada e mora em uma localização secreta.

é o autor e co-autor de best-sellers como Irmandade 
de guerreiros. Ele foi finalista do Edgar Award de 2003 
na categoria Best Nonfiction Crime.

Em busca de El Chapo reconta a jornada de Hogan para alcançar o impossível, 
desde infiltrar o círculo mais próximo de El Chapo a liderar a caça com uma 
brigada de oficiais da marinha mexicana que finalmente capturou o destemido 
chefão do narcotráfico. Essa história real leva o leitor por trás das cenas de uma 
das operações mais sofisticadas e perigosas da história da guerra às drogas.

grande criminoso: 
Jesse James, Billy the Kid, Al Capone, Pablo Escobar. Todos eles tiveram um agente 

responsável por trazê-los à justiça. Para o notório Joaquín Archivaldo Guzmán-Loera, 

ou El Chapo, esse homem foi o agente especial Andrew Hogan.

O próprio agente agora se une a Douglas Century para contar 

a história exclusiva de sua perigosa caçada de oito anos que 

capturou El Chapo — o chefão das drogas mais procurado do 

mundo que ficou foragido por mais de uma década.

9 788595 082021

Sol em Júpiter 

De: R$ 29,90 

Por: R$ 26,90

A força 

De: R$ 44,90 

Por: R$ 40,40

História do cristianismo 

De: R$ 59,90 

Por: R$ 53,90

Bem-vindo, Espírito Santo 

De: R$ 19,90 

Por: R$ 17,30

* ACABAMENTOS:
– VERNIZ HIGH GLOSS (ver artboard abaixo)

“D

DON WINSLOW
A FORCA

enny Malone nas mãos 
dos federais? Não é a 
corregedoria interna, nem 
a defensoria pública, mas 

os federais, onde ninguém na 
cidade pode tocá-lo?

Todo mundo está na expectativa, 
esperando pela porrada, pelo 
tsunami, porque com o que 
Malone sabe, ele pode derrubar 
comandantes, chefes, até o 
chefe de polícia. Ele pode deitar 
e rolar em cima de promotores, 
juízes – porra, ele pode botar 
o prefeito e pelo menos um 
congressista numa bandeja 
de prata, servir aos federais, 
e ainda oferecer alguns 
bilionários de lambuja.

Portanto, quando se espalhou 
a notícia de que Malone 
estava preso, no Centro 
Correcional Metropolitano, as 
pessoas no olho do furacão 
ficaram amedrontadas, muito 
amedrontadas, e começaram 
a buscar abrigo, mesmo na 
calmaria, mesmo sabendo que 
não há muros altos o suficiente, 
nem porões profundos o bastante 
para manter essas pessoas 
protegidas do que estiver dentro 
da cabeça de Denny Malone.

Se Malone quiser levar a cidade 
inteira para o buraco, ele pode.”

Don
Winslow
é autor de diversos best-sellers 
aclamados internacionalmente, 
dentre eles Selvagens, que 
foi adaptado para o cinema 
por Oliver Stone. Winslow 
já foi detetive, consultor 
de julgamentos e treinador 
antiterrorista. A força é baseado 
em anos de pesquisa com o 
autor infiltrado no departamento 
de polícia de Nova York. 
Ele mora na Califórnia.

“PROVAVELMENTE, O MELHOR 
ROMANCE POLICIAL 
JÁ ESCRITO.” LEE CHILD

Denny Malone só queria ser um bom policial.

Ele é o “rei do norte de Manhattan”, 
detetive-sargento condecorado e o líder da força 
policial de Nova York. Malone tem a melhor 
equipe: a mais forte, a mais rápida, a mais 
corajosa e a mais destemida. Sua unidade de elite 
tem autoridade irrestrita para liderar a guerra às 
drogas, às gangues e ao tráfico de armas.

O que a maioria não sabe é que o próprio Denny 
Malone é corrupto. Agora, investigado pelo FBI, 
ele deve andar na corda bamba para evitar trair 
seus parceiros, sua família e a mulher que ama, 
enquanto a cidade está prestes a entrar em um 
conflito que pode pôr tudo a perder.

A força é uma história de ganância e violência, 
desigualdade e raça, crime e injustiça, vingança 
e redenção que revela as tensões aparentemente 
insuperáveis entre a polícia e os cidadãos a quem 
eles servem.

“IMAGINE O PODEROSO CHEFÃO 
COM POLICIAIS. É BOM MESMO.”

STEPHEN KING

Polícia ou ladrão?
DE CERTA FORMA, SOMOS TODOS CORRUPTOS.

Bom dia, Espírito Santo 

De: R$ 19,90 

Por: R$ 17,30

Box Benny Hinn: 
Bem-vindo, Espírito Santo + 
Bom dia, Espírito Santo 

De: R$ 39,90 

Por: R$ 35,90

Larissa Manoela - Perguntas 
e respostas 

De: R$ 19,90 

Por: R$ 17,30

StarTalk 

De: R$ 69,90 

Por: R$ 62,90

Procurando Gobi 

De: R$ 29,90 

Por: R$ 26,90

Um planeta em seu giro veloz 

De: R$29,90 

Por: R$ 26,90
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Quando Charles Wallace Murry, com quinze anos, grita em desespero a 
invocação de uma antiga runa para afastar a escuridão, uma criatura radi-
ante aparece. É Gaudior, unicórnio e viajante do tempo. Charles Wallace e 
Gaudior devem viajar até o passado através dos ventos do tempo e tentar 
encontrar um Poderia-Ter-Sido – um momento do passado em que todos 
os eventos que se seguiram até o presente podem ser mudados, e o futuro 
da Terra – esse pequeno planeta em seu giro veloz – pode ser salvo.

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

VENTO, UNICÓRNIO  E 

GAROTO, FUNDIDOS EM UMA 

ÚNICA VELOCIDADE .

UMA NODOBRA TEMPO l i v r o  3
l i v r o  3
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1942: o Brasil e sua guerra 
quase desconhecida 

De: R$ 34,90 

Por: R$ 31,40

“1942 é fundamental para quem quiser conhecer o assunto.” Jô Soares

“Barone oferta aos leitores esse livro repleto de aventura, ação e 

reflexão, num momento em que o país pegou em armas e lutou do 

lado certo.” Eduardo Bueno, Peninha, jornalista e historiador

“João Barone realiza um trabalho de relevo no resgate da 

memória dos pracinhas, sensível aos anônimos e mais 

vulneráveis que se tornaram heróis numa guerra assimétrica 

e cruel.” Marco Lucchesi, presidente da ABL

“O que se narra aqui não é apenas o relato da participação do Brasil 

na Segunda Guerra Mundial. Apesar de o livro servir também 

como narrativa histórica impecável – e os historiadores que se 

cuidem, pois um baterista da linha de frente do rock brasileiro 

decidiu se entrincheirar pelo território inconstante da História –, 

o que se revela é a odisseia particular de um filho em busca do pai.” 

Tony Bellotto, músico e escritor

“Faça como o João Barone, não esqueça a Segunda Guerra 

Mundial. Somos filhos dela, independente de nossas idades.” 

Alberto Dines, jornalista e escritor

João 
Barone

é músico, baterista dos Paralamas do Sucesso 
e pesquisador da Segunda Guerra Mundial, 
especialmente da participação brasileira no 
conflito. Escreveu a coluna “Barone vai à 
guerra” (2004/2006) na revista Grandes Guer-
ras, da Editora Abril. Produziu e dirigiu os 
documentários Um brasileiro no Dia D (2006), 
O caminho dos heróis (2014) e 1942, o Brasil e 
sua guerra quase desconhecida (2015, baseado 
nesta obra). Apresentou vários programas 
de TV sobre o conflito, participou de entrevis-
tas, debates, escreveu resenhas sobre filmes 
e livros com a temática da Segunda Guerra. 
Reconhecido pelo trabalho de valorização 
da história dos brasileiros no conflito, foi con-
vidado a ocupar a cadeira Coronel Amerino 
Raposo Filho pela Academia de História Mili-
tar Terrestre do Brasil (AHMTB, 2013). Foi 
condecorado com várias medalhas pelas For-
ças Armadas e associações de ex-combaten-
tes brasileiros, dentre elas, a Medalha Duque 
de Caxias, Amigo da Marinha, Medalha da 
Vitória, Mascarenhas de Morais, Três Heróis 
Brasileiros, Medalha Sargento Max Wolf 
Filho e Medaglia Europea ad Honorem (Itá-
lia). É colecionador e especialista em veículos 
militares antigos, integrante da Associação 
Brasileira de Preservadores de Viaturas Mili-
tares (ABPVM). Também é autor de A minha 
Segunda Guerra. 

assados mais  de setenta anos, a Segunda Guerra Mundial ainda é um 

assunto que fascina milhares de pessoas ao redor do mundo. O Brasil não é dife-

rente. Por isso mesmo pode ser surpreendente que a participação do país no 

conflito seja ignorada pela maior parte da população. É para preencher essas lacu-

nas na história brasileira que João Barone, consagrado baterista da banda Os Paralamas 

do Sucesso, apresenta 1942 – O Brasil e sua guerra quase desconhecida. Nesta nova edição 

ampliada, Barone, cujo próprio pai foi um pracinha, traz textos e fotos extras que ilumi-

nam ainda mais o passado da Força Expedicionária Brasileira e fazem do seu livro um docu-

mento indispensável para entender a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial.

“Este livro se ergue, como 
filho nos ombros do 
pai, contra um inimigo 
abominável – oponente mais 
letal que o chumbo, mais 
destrutivo que a pólvora, 
mais humilhante que a 
derrota, mais ultrajante que 
a mentira, mais injusto que a 
ingratidão, mais irremediável 
que a morte –, este livro se 
ergue, memória de um pai 
nos ombros do filho, e diz 
não ao mais vil dos demônios: 
o esquecimento. Depois de 
vencer o nazifascismo, a 
guerra não acabou para os 
pracinhas brasileiros – seus 
descendentes travam a luta 
contra as trevas do oblívio.” 

Pedro Bial

“Explicar a importância e o sacrifício 
dos soldados brasileiros durante 
a Segunda Guerra não é tarefa 
simples. Com clareza e conhecimento 
transmitidos em narrativa envolvente, 
Barone consegue cumprir a missão.” 

Marina Amaral, colorista de fotos

o brasil e sua
guerra quase
desconhecida
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DE R$ 29,90  

POR R$ 26,90 
FORÇA E HONRA – 
UM GUIA PRÁTICO 
PARA A VIDA 
KIKO ABRANCHES/ Autores 
Independentes

Como não sucumbir diante 
das situações difíceis e se-
guir em frente após a tem-
pestade? Nada é por acaso. 
E só conseguimos perceber 
as oportunidades se estiver-
mos abertos a maior rique-
za que temos no mundo: a 
fé em Deus!

LANÇAMENTO

DE R$ 38,60  

POR R$ 34,70 
NA VIDA NINGUÉM PERDE
MEIRE CAMPEZZI MARQUES/ Vida e 
Consciência

Esta é uma história que nos leva a 
refletir sobre como as escolhas e os 
imperativos da vida eterna coexis-
tem de forma inteligente. Enten-
demos que a vida jamais nos pune 
e descobrimos, por fim, que tudo 
acontece para nosso melhor. 

DE R$ 39,90  

POR R$ 35,90 
DIÁRIO DE ORAÇÃO 
– TUDO PARA ELE
OSWALD CHAMBERS/ RBC

Este Diário de Oração usa como 
texto base o clássico Tudo para Ele, 
de Oswald Chambers, um clássico  
da meditação diária. Muitas pesso-
as têm sido transformadas por esta 
leitura desde a sua primeira publi-
cação em 1927. 

DE R$ 39,90  

POR R$ 35,90 
DIÁRIO DE ORAÇÃO 
– CHAVES DO CÉU
Publicações RBC

Uma meditação do Pão Diário para 
cada dia do ano. Leitura e versícu-
lo bíblico que norteiam o tema, pla-
no de leitura com espaço para ano-
tar pedidos e respostas de oração. 
Registre sua jornada de fé, oração e 
louvor a Deus.

LER&CIA / Livros
AU

TO
AJ

UD
A

DE R$ 39,90  

POR R$ 35,90 
FAÇA-ME UM FAVOR: 
VIVA SEU MILAGRE
DJALMA PINHOCENTRAL/ Gospel

A inteligência espiritual (QS) leva 
a uma vida de propósito e de va-
lor superior. Ao desvendar o código 
utilizado por Jesus para o desen-
volvimento da QS, o autor desco-
bre o impacto para uma vida de mi-
lagres. 

LANÇAMENTO

DE R$ 29,90  

POR R$ 26,90 
DIA A DIA COM BILLY 
GRAHAM – 366 
MEDITAÇÕES DIÁRIAS
BILLY GRAHAM/ RBC

Sua mensagem atualizada reflete e 
preserva a clara essência do evan-
gelho, a qual foi a marca registrada 
do ministério de Billy Graham. As 
366 meditações diárias abordam 
assuntos que afetam a todos nós.

LANÇAMENTO
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DE R$ 34,90 

POR R$ 31,90 
A MAMÃE É PUNK
ANA CARDOSO/ Belas Letras

Treta. A adolescência é para 
os fortes. Respira fundo e 
vamos tentar entender jun-
tas este caos chamado ado-
lescência. / Um livro presen-
te para dizer a frase mais 
importante de todas para 
quem você ama.

LANÇAMENTO

DE R$ 34,90  

POR R$ 31,40 
UM NOVO OLHAR 
PARA VIDA 
GABRIEL METZLER/ Literare Books

Após passar por um acidente que o 
deixou cego na adolescência, o au-
tor construiu uma trajetória digna 
de livros de superação. Mais do que 
isso, Metzler abre os olhos daque-
les que possuem a visão, aparente-
mente, funcionando. 
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DE R$ 29,90  

POR R$ 26,90
DIA A DIA COM 
CORRIE TEN BOOM
CORRIE TEN BOOM/ RBC

Nessa coletânea, Corrie comparti-
lha seu aprendizado e fala sobre o 
ministrar do Senhor ao seu coração 
no período mais tenebroso de sua 
história e também durante os anos 
de ministério depois do campo de 
concentração nazista. . 

DE R$ 39,90 

POR R$ 35,90 
O PODER DO 
EU TE AMO

DE R$ 44,90  

POR R$ 40,40 
AGILIDADE EMOCIONAL 
SUSAN DAVID/ Cultrix

O que separa aqueles que vencem 
os desafios daqueles que fracas-
sam? Para a psicóloga e professora 
da Escola de Medicina de Harvard, 
Susan David, a resposta é uma só: 
agilidade emocional. Ela mostra 
que aceitar as mudanças ajuda a 
prosperar no trabalho e na vida. 

LANÇAMENTO
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por R$ 34,90 por R$ 59,90 por R$ 44,90

por R$ 49,90

por R$ 29,90

por R$ 39,90

por R$ 29,90

por R$ 19,90

por R$ 29,90

por R$ 24,90

por R$ 24,90

por R$ 29,90

por R$ 24,90

por R$ 39,90

por R$ 24,90

por R$ 24,90

por R$ 29,90

por R$ 39,90por R$ 39,90por R$ 29,90

por R$ 29,90

de R$ 44,90 de R$ 69,90 de R$ 49,90

de R$ 59,90

de R$ 39,90

de R$ 44,90

de R$ 49,90

de R$ 29,90

de R$ 39,90

de R$ 39,90

de R$ 34,90

de R$ 34,90

de R$ 39,90

de R$ 49,90

de R$ 34,90

de R$ 39,90

de R$ 39,90

de R$ 54,90de R$ 49,90de R$ 39,90

de R$ 34,90

MULHERES 
SEM NOME 

LEONARDO 
DA VINCI

UM CAVALHEIRO 
EM MOSCOU 

DEUSES 
AMERICANOS

AGORA E PARA 
SEMPRE LARA JEAN 

MITOLOGIA 
NÓRDICA

UMA PERGUNTA POR 
DIA PARA MÃES 

SOMOS TODOS 
EXTRAORDINÁRIOS 

PIANO 
VERMELHO

DEPOIS DE VOCÊ

AUGGIE & EU

CAIXA DE 
PÁSSAROS

COMO EU ERA 
ANTES DE VOCÊ

365 DIAS 
EXTRAORDINARIOS 

TARTARUGAS ATÉ 
LÁ EMBAIXO

GREY

EXTRAORDINÁRIO

O UNIVERSO NUMA 
CASCA DE NOZ

TODA LUZ QUE NÃO 
PODEMOS VER 

ME CHAME PELO 
SEU NOME

COM AMOR, SIMON

ENCONTRE O PRESENTE PERFEITO
intrinseca.com.br

por R$ 29,90
de R$ 39,90

AINDA SOU EU

por R$ 29,90
de R$ 39,90

MAIS ESCURO - GREY 2



É possível dizer que já não sabemos mais viver sem o 
smartphone – ele nos acompanha da hora que acordamos 
até quando vamos dormir. E isso não é por acaso: a indús-
tria de desenvolvimento de aplicativos não para de crescer 
e traz facilidades para a palma das nossas mãos de uma 
maneira que, há alguns anos, nem sequer poderíamos 
imaginar que seria possível. Podemos afirmar que existe 
aplicativo para quase tudo: de monitor de sono a controle 
financeiro passando por diários de alimentação ou guia de 
trânsito. O fato é que eles nos ajudam – e muito – a man-
ter a vida organizada e mais fácil. l

LER&CIA / Tecnologia

APPS PARA 

 > A tecnologia já faz parte de 
todos os momentos da nossa 
vida. Ao acordar, a primeira coisa 
que muitos fazem é pegar o 
celular. Desligar o despertador, 
conferir como foi a noite de 
sono, olhar a previsão do tempo 
ou ler as mensagens recebidas 
nas últimas horas costumam 
ser as primeiras atividades do 
dia e podem feitas em poucos 
minutos graças aos aplicativos. 

FACILITAR A 

ROTINA

SMARTPHONE  MOTO G5 PLUS 
PLATINUM DUAL CHIP TV 4G TELA 
5.2 32GB OCTA CORE CAMERA 12MP
Motorola
DE R$ 1.399,90
POR R$ 1.159,90

SMARTPHONE  ASUS ZENFONE 
4 MAX PRETO   DUAL CHIP TELA  
5.5 CAMERA 13+5MP 16GB
Asus
DE R$ 1.199,90
POR R$ 999,90

SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY 
J7 PRIME DUOS DOURADO  TELA 5.5 
DUAL CHIP 32GB 4G CAMERA 13 MP
Samsung
DE R$ 1.299,90
POR R$ 1.099,90

FIQUE CONECTADO
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FINANCEIRO
Além dos aplicativos de bancos, 
existem opções de programas 
que ajudam a organizar os 
gastos e planejar melhor a 
vida financeira. Alguns apps, 
inclusive, se conectam com 
suas contas de bancos e 
cartão de crédito, mantendo 
um controle único. Com isso, 
você consegue identificar para 
onde está indo seu dinheiro, 
estabelecer metas financeiras 
e descobrir a melhor maneira 
de alcançar seus objetivos.

MONITOR DE SONO
Manter o sono regulado é 
essencial para uma vida saudável 
e uma rotina produtiva. Alguns 
aplicativos ajudam a controlar a 
qualidade do seu sono, trazendo 
informações que revelam se 
você está, de fato, dormindo 
bem e ajudando a identificar 
os hábitos que podem fazer 
com que você durma melhor. 

RUNTASTIC 
SLEEP BETTER 

SLEEP CYCLE 
ALARM CLOCK 

SAÚDE
Para cuidar da saúde, diversos são os 
apps disponíveis. Precisa controlar a 
alimentação, a hidratação de corpo, 
controlar a frequência cardíaca, 
lembrar-se de tomar um remédio 
ou de incentivo para fazer exercício 
físico? Tem aplicativo para tudo isso!  

DIETA E SAÚDE

BEBER ÁGUA

HORA DO 
MEDICAMENTO

ICARE MONITOR 
DE SAÚDE

SWORKIT – 
PERSONAL 
TRAINER

ORGANIZAÇÃO
O próprio calendário do celular 
ajuda a organizar compromissos 
e tarefas e traz lembretes. Mas 
para quem quer uma organização 
mais detalhada e específica, 
existem soluções para diversas 
necessidades. Os planners 
organizam eventos e notas, ajudam 
a visualizar os compromissos 
por dia, semana ou mês e ainda 
possibilitam um controle por 
subtarefas e status. As agendas 
para estudantes são voltadas para 
a vida estudantil ou acadêmica e 
organizam disciplinas, horários, 
notas e eventos. Outros apps 
bastante úteis são os que ajudam 
a gerenciar o tempo, equilibrando 
os momentos de trabalho com 
pausas e descanso, deixando a 
vida profissional mais produtiva. 

AGENDA 
DIGITAL

PLANNER PRO

BE FOCUSED 
(TÉCNICA 
POMODORO)

GUIA BOLSO

OTTO – 
ASSISTENTE 
FINANCEIRO

Tecnologia / LER&CIA
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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$ 87,90   

POR R$ 69,90 
IT – A COISA 
STEPHEN KING/ Suma De Letras 

Durante as férias escolares de 
1958, um grupo de amigos enfren-
tou pela primeira vez a Coisa, um 
ser sobrenatural e maligno. Quase 
trinta anos depois, eles se reencon-
tram. A Coisa volta a atacar e eles 
devem cumprir a promessa selada 
com sangue.

DE R$ 44,50  

POR R$ 34,90  
O CONTO DA AIA
MARGARET ATWOOD/ Rocco

Esse romance distópico se passa 
num futuro muito próximo e tem 
como cenário uma república onde 
não existem mais jornais, revistas, 
livros nem filmes. Os cidadãos con-
siderados criminosos são fuzilados 
e pendurados mortos no Muro, em 
praça pública.

DE R$ 59,90  

POR R$ 44,90  
LOVECRAFT – 
EDIÇÃO COSMIC 
H. P. LOVECRAFT / Darkside 

Lovecraft para todos. Foi dessa fra-
se que surgiu todo o conceito para 
as novas edições que vão perpetu-
ar o legado do mestre. Leitores de 
várias gerações vão poder apreciar 
a magnitude do autor que é clássi-
co e pop, atual e revolucionário.

DE R$ 34,90  

POR R$ 27,90  
CIDADE DOS OSSOS 
– VOLUME 1 
CASSANDRA CLARE/ Galera 

Quando Clary decide ir a Nova 
York, nunca poderia imaginar que 
testemunharia um assassinato.  Ela 
sabe que deve chamar a polícia, 
mas é difícil explicar um assassina-
to quando o corpo desaparece e os 
assassinos são invisíveis.

DE R$ 49,90  

POR R$ 39,90  
A GUERRA QUE ME 
ENSINOU A VIVER 
KIMBERLY BRUBAKER BRADLEY/
Darkside

Após uma infância de maus-tra-
tos, Ada se muda com Jamie, lady 
Thorton e Susan para um chalé em 
busca de um recomeço. Com a 
guerra se intensificando, surgem os 
sacrifícios que todos devem fazer.

DE R$ 39,90  

POR R$ 31,90 
O MARAVILHOSO 
BISTRÔ FRANCÊS  
NINA GEORGE/ Record

Marianne está em busca dela mes-
ma. Ao chegar à Bretanha, entra 
num restaurante chamado Ar Mor e 
é arrebatada por um novo e encan-
tador modo de viver. Lá ela conhe-
ce pessoas que abrem seus olhos 
para novas possibilidades. 

DE R$ 54,90  

POR R$ 39,90  
CEM ANOS DE SOLIDÃO
GABRIEL GARCIA MARQUEZ/ Record

um dos maiores clássicos de Ga-
briel García Márquez. Narra a incrí-
vel e triste história dos Buendía e 
apresenta o maravilhoso universo 
da fictícia Macondo. É lá que acom-
panhamos diversas gerações dessa 
família, assim como a ascensão e a 
queda do vilarejo. 

DE R$ 37,90   

POR R$ 29,90  
A LIVRARIA MÁGICA 
DE PARIS 
NINA GEORGE/ Record 

O livreiro parisiense Jean Perdu 
sabe exatamente que livro cada 
cliente deve ler para amenizar os 
sofrimentos. Em seu barco-livraria, 
vende romances como se fossem 
remédios. Infelizmente, o sofrimen-
to que não consegue curar é o seu. 

DE R$ 49,90   

POR R$ 34,90 
O DIÁRIO DE ANNE FRANK 
MIRJAM PRESSLER, OTTO H. FRANK/
Record

Este livro é uma edição que traz na 
íntegra o diário de Anne Frank, com 
todos os trechos que seu pai cortou 
para a publicação de 1947, já tão 
conhecida e lida. Anne Frank regis-
trou admiravelmente a catástofre 
que foi a Segunda Guerra Mundial. 

DE R$ 39,90  

POR R$ 31,90  
O PERFUME DA 
FOLHA DE CHÁ 
DINAH JEFFERIES/ Paralela

Em 1925, a jovem Gwendolyn parte 
de navio da Escócia para se encon-
trar com seu marido no exótico Cei-
lão, do outro lado do mundo. Mas 
ao chegar à mansão na paradisíaca 
propriedade Hooper, nada é como 
Gwendolyn imaginava.

DE R$ 39,90  

POR R$ 31,90 
O DIÁRIO DE ANNE FRANK 
EM QUADRINHOS  
ARI FOLMAN, DAVID POLONSKY/ 
Record

O diário de Anne Frank foi publi-
cado pela primeira vez em 1947. 
Agora, pela primeira vez, vem à luz 
esta edição em quadrinhos. A obra 
torna visual o contexto da época no 
qual foi escrito. 

DE R$ 24,90  

POR R$ 17,90  
O CAVALEIRO PRESO 
NA ARMADURA 
ROBERT FISHER/ Record

Este livro é uma fábula para adul-
tos e jovens que buscam a trilha da 
verdade. A história funciona como 
uma orientação para os que estão 
presos em suas armaduras, prontos 
para guerrear, e acabam por se dis-
tanciar dos amigos e da família.  O

fe
rt

as
 v

ál
id

as
 d

e 
0

1/
0

5/
20

18
 a

 3
0/

0
6/

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

. O
fe

rt
as

 v
ál

id
as

 s
om

en
te

 p
ar

a 
as

 lo
ja

s 
fís

ic
as

.

34 MAIO E JUNHO DE 2018



DE R$ 139,90  

POR R$ 99,90 
BOX SHERLOCK HOLMES  
ARTHUR CONAN DOYLE/ Harpercollins 

Reúne os quatro romances e os 56 
contos sobre as aventuras do dete-
tive e de seu fiel companheiro, o dr. 
Watson. Para desvendar mistérios, 
o faro e a astúcia de Sherlock Hol-
mes levam às fontes menos óbvias 
e às informações mais precisas. 

DE R$ 49,90  

POR R$ 34,90  
O SOL É PARA TODOS
HARPER LEE/ José Olympio

Um livro emblemático sobre ra-
cismo e injustiça: a história de um 
advogado que defende um homem 
negro acusado de estuprar uma 
mulher branca nos Estados Unidos 
dos anos 1930 e enfrenta represá-
lias da comunidade racista. 

DE R$ 54,90   

POR R$ 44,90 
ED E LORRAINE: 
DEMONOLOGISTAS
GERALD BRITTLE/ Darkside 

A biografia definitiva dos mais fa-
mosos investigadores paranormais 
do nosso plano astral. Desvenda 
alguns dos casos vividos pelos 
Warren, com acesso exclusivo aos 
arquivos sobrenaturais do casal.

DE R$ 64,90  

POR R$ 44,90  
O LIVRO DE JÔ 
JÔ SOARES, MATINAS SUZUKI JÚNIOR/ 
Companhia das Letras

Prestes a completar oitenta anos 
e com humor mais afiado do que 
nunca, Jô compartilha sua trajetó-
ria num livro de memórias escrito 
para fazer rir, chorar e, sobretudo, 
não esquecer. Escrito em parceria 
com Matinas Suzuki Júnior. 

DE R$ 39,90   

POR R$ 31,90  
SILVIO SANTOS – A 
BIOGRAFIA
MARCIA BATISTA, ANNA MEDEIROS/ 
Universo dos Livros

Compreendendo os 86 anos da fi-
gura icônica que impactou a histó-
ria e a rotina de milhões de brasilei-
ros, este livro revela as conquistas 
e dificuldades que Silvio enfrentou 
para ser a unanimidade que é hoje.

DE R$ 59,90  

POR R$ 44,90  
UMA BREVE HISTÓRIA DA 
HUMANIDADE - SAPIENS 
YUVAL NOAH HARARI/ LPM

O autor repassa a história da huma-
nidade, ou do homo sapiens, desde 
o surgimento da espécie durante 
a pré-história até o presente. Re-
laciona os fatos com questões do 
presente e os questiona de maneira 
surpreendente.

DE R$ 54,90   

POR R$ 44,90  
HOMO DEUS: UMA BREVE 
HISTÓRIA DO AMANHÃ  
YUVAL NOAH HARARI/ Companhia das 
Letras

Combina ciência, história e filosofia 
para entender quem somos e des-
cobrir para onde vamos. Com um 
olhar no passado, o autor investiga 
o futuro da humanidade para saber 
qual será nosso destino na Terra. 

DE R$ 31,90  

POR R$ 24,90 
OUTROS JEITOS DE 
USAR A BOCA  
RUPI KAUR/ Planeta

Maior fenômeno de poesia dos 
EUA na última década, há mais de 
40 semanas no topo das listas de 
best-sellers. Um livro de poemas 
sobre a sobrevivência. Sobre a ex-
periência de violência, o abuso, o 
amor, a perda e a feminilidade.

DE R$ 65,00  

POR R$ 49,90  
MULHERES QUE CORREM 
COM OS LOBOS 
CLARISSA PINKOLA ESTES/ Rocco

Através da interpretação de 19 
lendas e histórias antigas, a autora 
procura identificar o arquétipo da 
mulher selvagem ou a essência da 
alma feminina, sua psique instintiva 
mais profunda. E propõe o resgate 
desse passado longínquo.

DE R$ 339,90  

POR R$ 249,90 
ÊXODOS 
SEBASTIÃO SALGADO/ Taschen

Durante seis anos, Sebastião Sal-
gado documentou a história da 
migração humana em 35 países. 
Aborda tanto a dimensão global 
da crise migratória como esmaga-
doras histórias individuais de exílio, 
e é uma chamada à ação para além 
da compaixão. O
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DE R$ 34,90  

POR R$ 27,90
O LIVRO DOS 
RESSIGNIFICADOS
AKA POETA/ Paralela

Antes aprisionadas na formalidade 
dos dicionários, algumas palavras 
são libertadas por João Doederlein. 
Elas são repensadas mesclando ro-
mantismo bem resolvido, paixão, 
isolamento e um dia a dia que res-
pira tecnologia e cultura pop.

DE R$ 249,50   

POR R$ 199,90 
BOX HARRY POTTER 
– SÉRIE COMPLETA  
J. K. ROWLING/ Rocco

Maior fenômeno editorial de todos 
os tempos, a série Harry Potter 
chega às prateleiras em mais essa 
edição de colecionador. Os sete li-
vros da saga do aprendiz de bruxo 
ganham novas capas e ilustrações e 
vêm num box exclusivo. 
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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$ 57,90  

POR R$ 44,90  
OS 7 HÁBITOS DAS 
PESSOAS ALTAMENTE 
EFICAZES 
STEPHEN R. COVEY/ Best Seller

Traz os princípios fundamentais 
da eficácia humana – sete hábitos 
básicos e primordiais que represen-
tam a interiorização dos princípios 
corretos, nos quais estão baseados 
o sucesso e a felicidade duradoura.

DE R$ 29,90   

POR R$ 23,90  
VOCÊ PODE CURAR 
SUA VIDA 
LOUISE L HAY/ Best Seller

A cura está ao alcance de todos, 
basta que a pessoa esteja disposta 
a pensar positivamente. No ritmo 
frenético, muitas vezes o que é im-
portante se perde: a saúde, a tran-
quilidade e o tempo para cultivar 
relações significativas. 

DE R$ 49,90   

POR R$ 34,90 
PODER SEM LIMITES  
TONY ROBBINS/ Best Seller

Apresenta ao leitor as ferramentas 
para construir seu caminho para a 
prosperidade. Baseando-se na Pro-
gramação Neurolinguística (PNL), 
traz orientações para desenvolvi-
mento pessoal e profissional, com 
dicas que abrangem diferentes 
áreas.

DE R$ 39,90  

POR R$ 31,90
O PODER DO 
SUBCONSCIENTE 
DR. JOSEPH MURPHY/Best Seller

Dr. Joseph Murphy nos ensina que 
o segredo para conseguir o que 
queremos é sempre imaginar seus 
desejos como algo concreto e real. 
Para tanto, é preciso desenvolver 
todo o potencial de seu subcons-
ciente. 

DE R$ 44,90  

POR R$ 37,90 
A PARTE QUE FALTA  
SHEL SILVERSTEIN/ Companhia das 
Letrinhas

O protagonista é um ser circular 
que não está completo: falta-lhe 
uma parte. E ele acredita que exis-
te uma forma que vai completá-lo. 
Mas, ao explorar o mundo, talvez 
perceba que a verdadeira felicida-
de não está no outro.

DE R$ 54,90  

POR R$ 39,90  
DESPERTE SEU 
GIGANTE INTERIOR 
TONY ROBBINS/ Best Seller

Apresenta variadas instruções para 
que o leitor entenda os mecanis-
mos de funcionamento da mente 
e aprenda a moldá-los de forma a 
alcançar sua potência máxima. Traz 
técnicas com base na Programação 
Neurolinguística (PNL).

DE R$ 52,90  

POR R$ 42,90  
O PODER DO HÁBITO 
CHARLES DUHIGG/ OBJETIVA 

A chave para se exercitar regular-
mente, perder peso, educar bem os 
filhos, se tornar uma pessoa mais 
produtiva, criar empresas revolu-
cionárias e ter sucesso é entender 
como os hábitos funcionam. Trans-
formá-los significa a diferença en-
tre fracasso e sucesso.

DE R$ 23,00  

POR R$ 18,90 
O CAIBALION – O 
ESTUDO DA FILOSOFIA 
HERMÉTICA DO ANTIGO 
EGITO E GRÉCIA
Pensamento

Entre os fragmentos de conheci-
mentos ocultos espalhados pela 
história do mundo, encontram-se 
os Preceitos Herméticos, reunidos 
neste livro 

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, 
autor de um dos Evangelhos e do 
livro de Atos,. Lendas o descrevem 
como autor de milagres e prodígios 
antes mesmo de sua conversão ao 
cristianismo.  O
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DE R$ 39,90   

POR R$ 31,90  
PENSE E ENRIQUECA
NAPOLEON HILL/ Best Seller

Investigando a vida de diversos 
milionários, o autor best-seller 
Napoleon Hill descobriu o segre-
do desses homens para serem 
tão bem-sucedidos. O autor nos 
apresenta a fórmula para acumular 
fortuna, provando que a receita do 
sucesso é atemporal. 

DE R$ 29,90  

POR R$ 23,90  
INOVAÇÃO E TRAIÇÃO 
CLÓVIS DE BARROS FILHO, ADRIANO 
DA ROCHA LIMA/ Vozes  

Mudar ou não? Inovar pode ser 
bom, e manter pode ser viável. O 
que nunca muda? A necessidade 
de pensar sempre. O leitor encon-
trará aqui uma fascinante análise 
do que existe de bom e de perigoso 
no desafio de renovar ou inventar. 

DE R$ 44,90  

POR R$ 35,90 
MINDSET 
CAROL DWECK/ Objetiva

Carol S. Dweck desenvolveu um 
conceito fundamental: a atitude 
mental com que encaramos a vida, 
que ela chama de “mindset”, é cru-
cial para o sucesso. O mindset não 
é um mero traço de personalidade, 
é um fator decisivo para que todo o 
nosso potencial seja explorado. 
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DE R$ 34,90  

POR R$ 23,90  
AUTHENTIC GAMES 
– VIVENDO UMA 
VIDA AUTÊNTICA 
MARCO TÚLIO/ Alto Astral 

Os fãs vão saber como surgiu o  
canal, quem são os amigos da in-
ternet que o Authentic levou para a 
vida real e muito mais! Um dos you-
tubers mais amados do Brasil conta 
todos os seus segredos.

DE R$ 34,90  

POR R$ 27,90 
AUTHENTIC GAMES – 
VIVENDO UMA VIDA 
AUTÊNTICA 2 
MARCO TÚLIO/ Alto Astral

Marco Túlio está de volta para com-
partilhar com os maninhos e as ma-
ninhas mais um pouco de suas his-
tórias e aventuras. Você não pode 
deixar de conferir as histórias que 
o youtuber guardou para este livro.

DE R$ 29,90   

POR R$ 19,90  
AUTHENTIC GAMES – A 
BATALHA DA TORRE 
MARCO TÚLIO/ Alto Astral 

Um sequestro misterioso coloca o 
nosso herói Authentic Games em 
uma grande enrascada, e ele vai 
precisar de ajuda para sair dessa. 
Mas ele sabe que pode contar com 
um grande amigo para salvá-lo: 
você! 

DE R$ 29,90  

POR R$ 19,90 
AUTHENTIC GAMES – 
A BATALHA CONTRA 
HEROBRINE  
MARCO TÚLIO/ Alto Astral

Depois de ser resgatado de um 
terrível sequestro, Authentic Ga-
mes está de volta para proteger a 
Vila Farmer. Mas antes ele precisará 
encarar uma nova aventura para 
recuperar sua espada de diamante. 

DE R$ 39,90  

POR R$ 31,90 
DIÁRIO DE UMA 
GAROTA NADA 
POPULAR – VOLUME 1 
RACHEL RENEE RUSSELL/ Verus

Nikki, de 14 anos, ganhou uma bol-
sa de estudos para uma escola par-
ticular. Sua angústia ao lidar com as 
colegas malvadas, a relação com 
seus pais, sua nova paixão e amiza-
des são registrados em seu diário.

DE R$ 39,90   

POR R$ 31,90 
O INCRÍVEL MUNDO 
DAS ANIMAÇÕES 
IMAGINAGO/ Universo dos Livros

Sucesso absoluto no YouTube, 
Imaginago traz uma perspectiva 
nunca antes revelada sobre todo o 
universo Disney! Você vai descobrir 
reflexões inteligentes e inéditas so-
bre alguns dos filmes mais emocio-
nantes de todos os tempos. O
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MANUAL
DE CONFEITARIA
Autores diversos
De R$ 120,00 Por R$ 96,90

O QUE TEM 
NA GELADEIRA?
Rita Lobo
De R$ 83,00 Por R$ 69,90

DIOR 
FOR EVER
Catherine Örmen (org.)
De R$ 176,00 Por R$ 139,90

PANELINHA
Rita Lobo
De R$ 110,00 Por R$ 89,90

CONFEITARIA
ESCALAFOBÉTICA
Raiza Costa
De R$ 89,00 Por R$ 72,90

MANUAL
DE PANIFICAÇÃO
Autores diversos
De R$ 110,00 Por R$ 89,90

COZINHA 
PRÁTICA
Rita Lobo
De R$ 90,00 Por R$ 74,90

CHIC
Glória Kalil
De R$ 210,00 Por R$ 149,90

PÃO 
NOSSO
Luiz Américo Camargo
De R$ 92,00 Por R$ 69,90

COMIDA
DE BEBÊ
Rita Lobo
De R$ 59,00 Por R$ 44,90
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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$ 55,60

POR R$ 44,50
FONE DE OUVIDO 
ESTÉREO ROSA LOVELY 
0090 742241 – PLM

Fone de ouvido dobrável na cor 
rosa. Fabricado em material plás-
tico, com potência de 100mW e 
plugue de 3.5cm.

DE R$ 59,00

POR R$ 47,20  
LATA RETANGULAR 
METAL JOGO DE 
POKER 200 FICHAS 
0168/742184 – PLM 

Jogo de pôquer contendo 200 fi-
chas para jogar, 1 ficha dealer, 1 fi-
cha small blind e uma lata de metal 
para organizar.

DE R$ 16,00

POR R$ 12,80  
PORTA-RETRATO 10X15 
METAL BORDA LUA/PRATA 
742159 – PLM 

Porta-retrato de metal em prata 
para fotos 10x15. Decore sua casa 
ou presenteie quem você ama com 
esse moderno porta-retrato. 

DE R$ 16,90

POR R$ 13,50
PORTA-RETRATO 10X15 
METAL/COBRE COM ABA 
0311 – PLM

Porta-retrato de metal em cor co-
bre com aba para fotos 10x15. De-
core sua casa ou presenteie quem 
você ama. 

DE R$ 34,90

POR R$ 31,90
CD ARCTIC 
MONKEYS – AM 
Sony Music

As iniciais da banda, um novo ama-
nhecer, uma frequência de rádio 
analógica e uma declaração exis-
tencial – o título do quinto álbum 
do Arctic Monkeys, AM, sugere 
tudo isso e muito mais. 

DE R$ 3,80   

POR R$ 3,05
BLOCO DE ANOTAÇÕES 
ADESIVO AMARELO NEON 
100 FOLHAS 7,5X10CM 
0441/742351 – PLM

Bloco com 100 folhas de papel 
adesivo em cor neon para dar mais 
destaque a suas notas.

DE R$ 35,40   

POR R$ 28,30
CADERNETA DE 
ANOTAÇÕES M PARIS 
240 FOLHAS S/P CAPA 
DURA 13X21CM 
1172/742218 – PLM  

Ideal para levar a qualquer lugar e 
não deixar de anotar nenhuma de 
suas ideias.

DE R$ 55,60

POR R$ 44,50  
FONE DE OUVIDO 
ESTÉREO PRETO COOL 
0106 742242 – PLM  

Fone de ouvido dobrável na cor 
preta. Fabricado em material plás-
tico, com potência de 100mW e 
plugue de 3.5cm.

DE R$ 29,90

POR R$ 27,90
DVD THOR: RAGNAROK
Disney

Thor encontra-se em uma disputa 
letal de gladiadores contra o Hulk, 
seu antigo aliado. Thor deve lutar 
pela sobrevivência e correr contra 
o tempo para evitar que a podero-
sa Hela destrua sua terra natal e a 
civilização Asgardiana. 

DE R$ 33,90

POR R$ 29,90
CD CAMILA CABELLO 
– CAMILA  
Sony Music

Primeiro disco solo da cantora e 
compositora cubana que iniciou 
sua carreira como integrante da 
girl band Fifth Harmony, formada 
durante a segunda temporada do 
programa The X Factor USA.

DE R$ 36,90

POR R$ 31,90
CD TAYLOR SWIFT 
– REPUTATION 
Universal Music

Swift marca sua nova era como 
cantora com composições mais 
maduras. Álbum com colaborações 
de artistas como Future e Ed Shee-
ran em “End game”, uma das faixas 
mais aclamadas do álbum.
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UMA VIDA  

 > Foi assim que Fernanda Torres 
passou sua infância. Filha de um dos 
nomes mais importantes do teatro 
brasileiro, a atriz Fernanda Montenegro, 
e do também ator Fernando Torres, seus 
primeiros anos não poderiam ter sido 
diferentes. Vivendo em um mundo de 
arte, crítica, improviso e experimentação, 
sua carreira passeia por diversas 
áreas: é atriz, roteirista, apresentadora 
e, mais recentemente, escritora. 

LER&CIA / Capa

A PARTIR DAS 
COXIAS DE 

TEATRO

R
EN

AT
O

 P
A

R
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D
A

Por Roberta Braga
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Em 2017 lançou sua terceira obra: 
A glória e seu cortejo de horrores, que 
traz a derrocada de um ator de meia 
idade após a fama. O tema, aliás, lhe 
causa bastante estranheza. “Confun-
de-se muito arte e fama atualmente, 
me recuso a encarar isso com natu-
ralidade, me sinto ofendida, para ser 
sincera. O objetivo do artista não é 
a fama, é a comunicação”, conta a 
escritora. Em entrevista exclusiva à 
LER&CIA, Fernanda fala também de 
outros temas como velhice, carreira, 
família, rejeição à cultura, engaja-
mento e leitura no Brasil. 

LER&CIA | Após o lançamento do 
seu terceiro livro – segundo romance 
– como você define a Fernanda escri-
tora? E como ela conversa com a Fer-
nanda atriz?
Fernanda Torres | Em tudo. Cos-
tumo dizer que a literatura, a voz, é 
aquilo que o ator pensa e imagina 
entre falas. Existe uma grande re-
sistência a se reconhecer autoria na 
profissão de ator. Mas há, e muita. 
Para dar corpo a uma fala, é preci-
so um enorme esforço de imagina-
ção, é preciso acessar uma emoção 
através da memória. Recentemen-
te, reli algumas páginas de A casa 
dos budas ditosos (Objetiva), peça 
que faço há mais de uma década. 
O texto lido parecia uma partitura 
em branco. Os mais de doze anos 
de intimidade que desenvolvi com 
ele dotaram cada parágrafo, cada 
frase, de um memorial infinito, algo 
que não estava lá, na primeira vez 
em que o li. Ele mistura lembranças 
da minha vida, dos ensaios, da con-
vivência com o Ubaldo, com o Do-
mingos, seria possível escrever outro 
livro, só com o que acumulei na ca-
beça para poder encarnar a baiana. 
Stephen Berkoff fez isso, ele escreveu 
I am Hamlet depois que encerrou a 
temporada da peça. Nesse livro, ele 
recriou tudo o que pensava em cena, 

que vai desde um autoelogio até pas-
sagens históricas. Fui criada no teatro 
do improviso, que te obriga a entrar 
num papel e fazê-lo falar, o que aju-
dou imenso na hora de criar persona-
gens. Também cresci nas coxias de 
teatro, ouvindo Nelson Rodrigues, 
Durremat, O’Neill e Millôr. O teatro 
me deu a noção de dramaturgia, do 
que é cena, drama, e do que não é. 
E o caminho inverso também é ver-
dadeiro. A literatura é um grande ali-
mento para o ator, assim como a mú-
sica, mas a literatura em especial. São 
profissões intimamente ligadas.

gar na literatura, a não ser confessio-
nal. Sou uma atriz, o leitor conhece 
meu rosto, minha voz, os persona-
gens masculinos me tornam anôni-
ma, acho que é por isso que me va-
lho deles.
Eu sou muito sarcástica quando es-
crevo, muito irônica, trato mal meus 
heróis, gosto de me debruçar sobre 
suas falhas. Talvez, eu me sinta mais 
livre de exercer meu sadismo literá-
rio com os homens. As mulheres es-
tão passando por um momento de 
afirmação, é uma hora importante, 
e ser ácida com uma mulher po-
deria ser problemático. O homem 
branco, hoje, é o genérico do huma-
no equivocado, o que me atrai. Eu 
adoro aquele filme do Östlung, o 
Força Maior, sobre o pai de família 
que falha no seu papel de macho, é 
um grande tema.

Outra semelhança entre os dois livros 
é que ambos trazem personagens en-
trando ou já vivendo a maturidade. 
Envelhecer ainda é um tema incômo-
do e tabu? 
Envelhecer é inevitável. A idade di-
minui a ansiedade, um sentimento 
muito presente na juventude, o que 
é algo positivo, você atinge a matu-
ridade. Por outro lado, perde-se o fô-
lego, o ímpeto, a energia que sobra 
nos vinte anos. Disso eu sinto uma 
certa saudade. Mas, talvez, a ansie-
dade seja fruto dessa energia extra, 
uma coisa depende da outra. Os 
quarenta anos são bem bons, o meio 
da vida, se tudo correr como os con-
formes, você já está mais maduro e 
ainda tem aquele “ele” da juventu-
de. Acabei de entrar nos cinquenta, 
não sei ainda como será. Mas o que 
a idade traz mesmo, é a perspectiva 
da morte, da finitude, a vida não se 
projeta mais no futuro, ela é o pre-
sente. Meus livros tratam muito dis-
so, do tempo e da percepção do fim.

“Acho que a rejeição à 
cultura é uma das facetas 

do desencanto que o Brasil 
teve consigo mesmo. Um 
país que se odeia não tem 
como gostar de sua própria 
arte. No momento, a classe é 
atacada até no Congresso. Nos 
transformamos em mamadores 
das tetas, sem que tenhamos 
conseguido avançar como 
indústria criativa, um potencial 
que o Brasil tem de sobra. Houve 
uma reversão impressionante.”

Em Fim, seu primeiro livro, você traz 
personagens homens. Agora repete a 
opção pelo narrador masculino. Como 
se colocar na pele do sexo oposto lhe 
desafiou?
Eu costumo dizer que não tenho 
lugar da fala, tenho lugar do falo, 
e de falos sexagenários, o que é um 
pouco estranho. O Mario veio as-
sim, nasceu homem, e maduro, 
nem pensei. Meu editor, na época, 
o Flávio Moura, leu um capítulo e 
me escreveu: “outro homem… inte-
ressante”. Só então me ative ao fato. 
Acho que é mais fácil me travestir, 
ajuda a me afastar de mim, a che-

Capa / LER&CIA
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Na história da obra A glória e seu cor-
tejo de horrores, você aborda temas 
tão reais na profissão de artistas – e de 
tantas outras – que é a fama e o sucesso 
e, então, a temida derrocada. É possível 
encarar isso com naturalidade?
Como diz o Tchekov, difícil é se 
reinventar aos 60. O mito do Sísifo é 
o que mais se aproxima da arte? você 
cria um livro, uma música, um per-
sonagem, rola ele montanha acima 
e, depois, solta, volta à estaca zero. 
Uma obra não garante a outra, é pre-
ciso ser humilde e destemido ao mes-
mo tempo para recomeçar. A fama, 
o sucesso, a dita celebridade, são pa-
lavras horríveis, que nada têm a ver 
com a criação; são efeitos colaterais, 
assim como o fracasso. Confunde-
-se muito arte e fama atualmente, 
me recuso a encarar isso com natu-
ralidade, me sinto ofendida, para ser 
sincera. O objetivo do artista não é a 
fama, é a comunicação.
 
Já há alguns anos, você escreve crônicas 
para o jornal que compilam passagens 
triviais, mas sempre cheias de significa-
dos. Essas reflexões cotidianas fazem 
parte do seu dia a dia?
Acho que na vida de qualquer um, 
mas as crônicas te tornam mais cien-
te delas. Ter que escrever semanal-
mente para um jornal ou revista te 
coloca em estado de alerta, de aten-
ção para os detalhes da vida. Deus 
está nos detalhes, escrever crônicas 
te mantém atento a eles.
 
O teatro vive um momento um pouco 
delicado no que diz respeito às leis de in-
centivo à cultura. Como você vê as críti-
cas e como você acha que política e ar-
tes poderiam se relacionar de forma mais 
saudável no Brasil?
Existe a indústria fonográfica, a ci-
nematográfica, a televisiva; existe o 
mercado de artes e o literário; o arte-
sanato teatral e o patrimônio cultu-
ral e histórico; existem os museus e 

super produção de vanguarda, em-
basbacada com o domínio do Zé de 
cena, com os cenários e figurinos do 
Hélio Eichbauer, com o trabalho 
do Borghi, dos atores, e com o texto 
do Oswald, que é assombrosamente 
inteligente, irônico, trágico e atual. 
Hoje, gastamos o mesmo volume de 
dinheiro, o mesmo empenho e tra-
balho para montar versões brasilei-
ras de espetáculos da Broadway, que 
são enfadonhos até lá, no país de 
origem. Andamos para trás. 
O Asdrúbal mudou a vida da minha 
geração, o Macunaíma, do Antunes, 
também; o teatro já teve esse poder 
de influir na opinião pública, mas, 
hoje, é feito pelas beiradas, com to-
tal dependência de incentivo fiscal, 
dividido entre a Broadway tupini-
quim e um teatro mais aguerrido, 
experimental, de catacumba, como 
diz minha mãe. São Paulo ainda 
consegue ser plural, é possível viver 
de teatro em São Paulo; e Curitiba 
se transformou num polo importan-
te, existem novos diretores, atores; 
mas nada que se compare ao Rei 
da Vela; a Macunaíma e ao Paraíso 
Zona Norte, do Antunes; ao Trate-
-me Leão, a Aquela Coisa Toda e A 
Farra da Terra, do Asdrúbal; ou ao 
impacto de Carmen com Filtro e O 
Processo, do Gerald Thomas, na vi-
rada dos 80 para os 90.
Acho que a rejeição à cultura é uma 
das facetas do desencanto que o 
Brasil teve consigo mesmo. Um país 
que se odeia, não tem como gostar 
de sua própria arte. No momento, a 
classe é atacada até no Congresso. 
Nos transformamos em mamadores 
das tetas, sem que tenhamos conse-
guido avançar como indústria cria-
tiva, um potencial que o Brasil tem 
de sobra. Houve uma reversão im-
pressionante. O glória e seu cortejo 
de horrores narra essa história, esse 
descolamento, isolamento, que só 
tem se acirrado. 

“Envelhecer é inevitável. A 
idade diminui a ansiedade, 

um sentimento muito presente na 
juventude, o que é algo positivo, 
você atinge a maturidade. 
Por outro lado, perde-se o 
fôlego, o ímpeto, a energia que 
sobra nos vinte anos. Disso eu 
sinto uma certa saudade.”

Mãe e filha na segunda metade 
dos anos 60: amor à arte. 

FOTOS: ACERVO PESSOAL 

as filarmônicas, existem os parques 
arqueológicos; tudo isso pertence à 
magra pasta do MINC. As necessi-
dades são muitas e diversas.
Alguns fatores são de ordem global, 
como o da massificação da cultura. 
Hoje, discutem-se os filmes de Bat-
man, Mulher-Maravilha, Thor e 
Pantera Negra, com o empenho e a 
seriedade com que, antes, se discu-
tia O poderoso chefão, Laranja me-
cânica e Morangos silvestres. Houve 
um grande empobrecimento, não 
há dúvida. 
Fui assistir a remontagem do O rei 
da vela e sai do teatro entre extasia-
da e deprimida. A peça tem aque-
le poder que o teatro deveria ter, 
que eu já vi ele ter, mistura de ar-
tes plásticas com ópera, com litera-
tura, dança, música e política. Arte 
total. Fiquei chocada de ver uma 

LER&CIA / Capa
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As artes plásticas igualmente passam 
por uma fase polêmica, trazendo a 
discussão sobre limites e censura. 
Acha que algum controle é permitido 
ou se tratando de arte não deve haver 
limitações?
As artes plásticas pareciam imunes à 
crise, por dependerem de um merca-
do de elite, calcado no circuito inter-
nacional, e contando com uma gera-
ção de talentos sólidos, como Varejão, 
Milhazes e Zerbini, para citar alguns. 
Mas ela foi tragada para o centro do 
furacão, ao ser atacada como pedófila 
e zoófila. Nem ela escapou.
A arte é sempre subjetiva, ou deveria 
ser, até quando é literal, mas o mun-
do anda muito aguerrido, muito en-
gajado, politizado, dividido, raivoso, 
beato, parece que não há mais o lu-
gar do meio, da dúvida, só vejo certe-
zas. Não há mais lugar para a metáfo-
ra. Esse engajamento trará, acredito, 
avanços sociais, raciais, identitários 
relevantes, mas também provocará 
reações dos setores conservadores 
da sociedade, nenhum movimento 
acontece só de um lado. Sou a favor 
da classificação etária, mas acho que 
a arte é o lugar da liberdade, do livre 
pensar, tem que ser.

 
Outra questão em relação à arte no Bra-
sil é que ela ainda é bastante elitista, 
apesar de existirem muitas exposições e 
apresentações de graça. É possível mu-
dar isso a curto prazo?
Você pode dizer que, no passado, a 
cultura era elitista, que a opinião pú-
blica era formada por uma classe mé-
dia branca, urbana, é verdade. Hoje, 
é possível produzir um filme até 
com um celular, os meios de produ-
ção baratearam, se democratizaram, 
você pode exibir sua obra nas redes, 
independente de contratos com exi-
bidores, canais de TV ou gravado-
ras. Mas a probabilidade da sua obra 
chegar a influir na sociedade, de sair 
do seu gueto de gosto ou interesse 

é muito menor. A globalização e as 
novas tecnologias concentraram a ri-
queza e dividiram o público em ni-
chos. Para ter um impacto mais am-
plo, para sair do traço de audiência, é 
preciso alimentar os Tamagoshis dos 
aplicativos, anunciar na televisão, 
estar em todas as janelas ao mesmo 

tempo; ou apelar para um conteúdo 
explosivo, capaz de se tornar viral.
Você liga o rádio e escuta a mesma 
música, não importa o país em que 
esteja. Ouve-se Katy Perry e Anitta, 
que soube se mover dentro das re-
gras do terceiro milênio. Vale a es-
tatística, vale movimentar a mas-
sa, e que massa, uma missão para a 
Liga da Justiça, para Thor, Hulk e 
o UltraMan, de resto é traço. Fun-
ciona na sua aldeia, mas não move a 
montanha da dita audiência. É uma 
mistura estranha de democratização 
com concentração de interesses. 

 
A leitura também não é um hábito cada 
vez mais raro nas novas gerações. É pos-
sível coexistir leitura e novas tecnologias?
Não sei, sou do século passado. Meu 
filho de 18 anos lê muito, e checa 
as redes, e já me mostrou uns sites 
maravilhosos sobre matemática e fi-
losofia. A internet é um instrumento 
maravilhosos de pesquisa, o proble-
ma é, como sempre, o mau uso dela. 
A cultura perdeu a importância que 
teve no século XX, estamos mais im-
becilizados, mas qualquer ser curio-
so, com o tempo, enche o saco do 
vício e acaba descobrindo o Gui-
marães, o Machado, Dostoiévski. A 
lobotomia requer um certo esforço, 
uma capacidade muito grande de 
perder tempo. Posso estar enganada, 
mas acho que esse deslumbre pelas 
redes já está esmorecendo, haverá 
uma guinada, há de haver.

 
É difícil de deixar de falar de como sua 
criação e a família influenciaram sua 
personalidade e na sua opção pelas artes. 
Hoje, mais madura, como você vê essa 
relação?
Família de Circo é um perigo. Não 
escapei, meu irmão também não. 
Aos trinta, pensei que poderia ter 
feito outra coisa, e comecei a escre-
ver, que é um pouco a mesma área, 
sem ser. l

EM BREVE: AS 
MEMÓRIAS DE 
FERNANDA MONTENEGRO
 
Ao longo dos últimos dois anos, 
Fernanda Montenegro concedeu 
longas sessões de entrevistas 
para a jornalista Marta Goes. As 
conversas servirão de base para 
o seu livro de memórias, que será 
lançado pela Companhia das Letras 
nos próximos meses, antecipando 
as comemorações dos 90 anos 
de Fernanda, que ela completa 
em outubro do ano que vem.

Fernanda Montenegro e Fernando 
Torres com os filhos, na década de 70.

Capa / LER&CIA

A GLÓRIA E 
SEU CORTEJO 
DE HORRORES
Companhia 
das Letras
R$ 44,90
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DE R$ 29,90   

POR R$ 19,90 
POLLYANNA MOÇA  
ELEANOR H. PORTER/ Autêntica

DE R$ 39,90   

POR R$ 19,90
QUEM É VOCÊ, ALASCA? – 
EDIÇÃO COMEMORATIVA 
JOHN GREEN/ Intrínseca  

DE R$ 44,90   

POR R$ 14,90
CASA DE SEGREDOS – VOLUME 1 
CHRIS COLUMBUS, NED VIZZINI/ Galera 

DE R$ 39,90  

POR R$ 19,90
O CASAL QUE MORA AO LADO 
SHARI LAPENA/ Record

DE R$ 42,90   

POR R$ 14,90 
A BIBLIOTECÁRIA
LOGAN BELLE/ Record 

DE R$ 24,90  

POR R$ 12,90
MAU COMEÇO – VOLUME 1 
LEMONY SNICKET/ Seguinte w

DE R$ 34,90   

POR R$ 19,90
QUATRO VIDAS DE UM 
CACHORRO - CAPA FILME 
W. BRUCE CAMERON/ Harper Collins

DE R$ 47,90   

POR R$ 9,90
O PLANO INFALÍVEL 
LYNN SCHNURNBERGER/Record

DE R$ 49,90  

POR R$ 9,90 
A CONSPIRAÇÃO FRANCISCANA 
JOHN SACK/Arqueiro

DE R$ 54,90   

POR R$ 19,90
PAIXÃO ÍNDIA 
JAVIER MORO/ Planeta 

DE R$ 44,90   

POR R$ 9,90
ANJOS EM CHAMAS
BEAR GRYLLS/ Record

DE R$ 29,90   

POR R$ 19,90 
POLLYANNA 
ELEANOR H. PORTER/ Autêntica 
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DE R$ 49,90   

POR R$ 24,90 
A MENINA QUE ROUBAVA LIVROS
MARKUS ZUSAK/ Intrínseca

DE R$ 59,90  

POR R$ 29,90 
MAUS – QUADINHOS NA CIA  
ART SPIEGELMAN/ Companhia Das Letras 

DE R$ 39,90   

POR R$ 21,90 
TUDO E TODAS AS 
COISAS – CAPA FILME 
NICOLA YOON/ Arqueiro

DE R$ 47,90   

POR R$ 24,90 
A PROFECIA CELESTINA
JAMES REDFIELD/Fontanar

DE R$ 34,90   

POR R$ 21,90 
HEBE 
ARTUR XEXEO/ Best Seller 

DE R$ 89,90   

POR R$ 49,90 
BOX 1 – COLEÇÃO AGATHA 
CHRISTIE – 3 VOLUMES 
AGATHA CHRISTIE/ Harper Collins

DE R$ 49,90   

POR R$ 24,90
INFERNO – CAPA FILME  
DAN BROWN/ Arqueiro

DE R$ 39,90   

POR R$ 24,90 
CLUBE DA LUTA
CHUCK PALAHNIUK/ Leya

DE R$ 69,90   

POR R$ 39,90
MUNDO SEM FIM – 2 VOLUMES  
KEN FOLLETT/ Arqueiro

DE R$ 89,90   

POR R$ 49,90 
BOX AS MIL E UMA 
NOITES – 2 VOLUMES 
ANTOINE GALLAND/ Nova Fronteira

DE R$ 39,90   

POR R$ 21,90
O LIVROS DOS CINCO ANÉIS   
MIYAMOTO MUSASHI/ Novo Século

DE R$ 44,90  

POR R$ 24,90 
OS MENINOS QUE 
ENGANAVAM NAZISTAS
JOSEPH JOFFO/ Vestígio

DE R$ 34,90 

POR R$ 19,90 
MENTES GENIAIS
ALBERTO DELL ISOLA/ Universo dos Livros

DE R$ 44,90  

POR R$ 29,90 
TRONO DE VIDRO VOLUME 1
SARAH J MAAS/ Galera
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DE R$ 89,90   

POR R$ 29,90 
GUINNESS WORLD RECORDS 2018
VÁRIOS/ Harpercollins
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DE R$ 29,90   

POR R$ 19,90 
O GRANDE LIVRO DO 
HO’OPONOPONO
JEAN GRACIET/ Vozes 

DE R$ 52,90   

POR R$ 34,90 
O ARROZ DE PALMA
FRANCISCO AZEVEDO/ RECORD 

DE R$ 54,90   

POR R$ 19,90 
BRASIL – UMA HISTÓRIA 
EDUARDO BUENO/ Leya

DE R$ 99,90  

POR R$ 39,90 
THE BEATLES – A BIOGRAFIA
BOB SPITZ/ Lafonte

DE R$ 49,90   

POR R$ 29,90
LAVA JATO
VLADIMIR NETTO/ Primeira Pessoa

DE R$ 39,90  

POR R$ 24,90 
DEPOIS DE AUSCHWITZ
EVA SCHLOSS/ Universo dos Livros

DE R$ 49,90   

POR R$ 29,90 
YOGA PARA NERVOSOS
HERMOGENES/ Best Seller

DE R$ 89,90   

POR R$ 19,90
365 DIAS QUE MUDARAM O MUNDO 
Planeta

DE R$ 29,90   

POR R$ 16,90 
PARE DE DAR MURRO 
EM PONTA DE FACA
ROBERTO SHINYASHIKI/ Gente

DE R$ 54,90   

POR R$ 29,90 
OSHO TODOS OS DIAS   
OSHO/ VERUS 

DE R$ 89,90   

POR R$ 49,90  
THE BEATLES 
STEVE TURNER/ Sextante 

DE R$ 54,90   

POR R$ 29,90
TODA POESIA – PAULO LEMINSKI 
PAULO LEMINSKI/ Companhia Das Letras 
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DE R$ 54,90 

POR R$ 19,90 
O HOBBIT
J R R TOLKIEN/ WMF Martins Fontes

DE R$ 44,90 

POR R$ 9,90 
AS CRÔNICAS DE NÁRNIA – O 
LIVRO OFICIAL DE COLORIR
C S LEWIS/ WMF Martins Fontes

46 MAIO E JUNHO DE 2018



DE R$ 79,90   

POR R$ 49,90 
1001 INVENÇÕES QUE 
MUDARAM O MUNDO 
JACK CHALLONER/ SEXTANTE

DE R$ 79,90   

POR R$ 49,90 
TUDO SOBRE ARQUITETURA 
DENNA JONES/ SEXTANTE

DE R$ 79,90   

POR R$ 49,90 
TUDO SOBRE CINEMA 
PHILIP KEMP, CHRISTOPHER FRAYLING/ 
Sextante

DE R$ 44,90  

POR R$ 9,90  
HOMENS, MULHERES E FILHOS 
CHAD KULTGEN/ Record

DE R$ 119,90  

POR R$ 59,90  
O PEQUENO PRÍNCIPE – 
ILUSTRAÇÕES POP-UP
ANTOINE DE SAINT EXUPERY/ Agir

DE R$ 39,90   

POR R$ 9,90  
BREAKING BAD E A FILOSOFIA  
DAVID R KOEPSELL, ROBERT ARP/ Figurati

DE R$ 39,90   

POR R$ 21,90  
O PRÍNCIPE   
NICOLAU MAQUIAVEL/ Novo Século

DE R$ 39,80  

POR R$ 24,90  
MINHA VIDA FORA DE 
SÉRIE – 1ª TEMPORADA 
PAULA PIMENTA/ Gutenberg

DE R$ 55,00   

POR R$ 9,90  
SOBRECARREGADOS: TRABALHO, 
AMOR E LAZER QUANDO 
NINGUÉM TEM TEMPO
BRIGID SCHULTE/ Figurati

DE R$ 49,90   

POR R$ 29,90  
A ARTE DA GUERRA   
SUN TZ/ Uonono

DE R$ 39,90  

POR R$ 19,90  
DESVENTURAS DE UM GAROTO 
NADA COMUM – VOLUME 1 
RACHEL RENEE RUSSELL/ Verus

DE R$ 44,90  

POR R$ 9,90  
LEIS DINÂMICAS DA ORAÇÃO  
CATHERINE PONDER/ Novo Século

DE R$ 29,90   

POR R$ 19,90  
EU VOU TE ENSINAR A SER RICO 
BEN ZRUEL/ Gente

DE R$ 29,90   

POR R$ 19,90  
KIDS FUN
LUIZ PHELLIPE, RAFAELLA BALTAR/ Única
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DE R$ 44,90   

POR R$ 9,90 
A TRANSFORMAÇÃO DE 
RAVEN – LIVRO 1 
SYLVAIN REYNARD/ Arqueiro

DE R$ 39,90 

POR R$ 26,90
MANUAL DE PERSUASÃO DO FBI 
MARVIN KARLINS, JACK SHAFER/ Universo 
dos Livros

DE R$ 34,90  

POR R$ 9,90 
O MENSAGEIRO 
LOIS LOWRY/ Arqueiro

DE R$ 39,90  

POR R$ 9,90  (CADA) 
LIGANDO OS 1000 PONTOS – PERSONALIDADES 
LIGANDO OS 1000 PONTOS – CIDADES 
LIGANDO OS 1000 PONTOS – OBRAS DE ARTE
THOMAS PAVITTE/ Sextante

DE R$ 34,90   

POR R$ 19,90 
A BELA E A FERA 
ELIZABETH RUDNICK/ Universo dos Livros 

DE R$ 49,90  

POR R$ 9,90 
A FILHA DO IMPÉRIO – VOLUME 1 
RAYMOND E FEIST, JANNY WURTS/ 
Arqueiro

DE R$ 39,90   

POR R$ 9,90 
A VOZ DO ARQUEIRO – LIVRO 1 
MIA SHERIDAN/ Arqueiro

DE R$ 39,90 

POR R$ 19,90 
A GAROTA DO LAGO
CHARLIE DONLEA/ Faro Editorial

DE R$ 24,90 

POR R$ 9,90 
38 ESTRATÉGIAS PARA VENCER 
QUALQUER DEBATE
ARTHUR SCHOPENHAUER/ Faro Editorial

DE R$ 34,90  

POR R$ 9,90
A LINGUAGEM DAS FLORES
VANESSA DIFFENBAUGH/ Arqueiro

DE R$ 44,90 

POR R$ 9,90
RECONSTRUINDO AMELIA 
KIMBERLY MCCREIGHT/ Arqueiro
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DE R$ 29,90
POR R$ 19,90

DE R$ 29,90
POR R$ 19,90

DE R$ 29,90
POR R$ 24,90

DE R$ 29,90
POR R$ 24,90

DE R$ 34,90
POR R$ 29,90

DE R$ 59,90
POR R$ 49,90

DE R$ 39,90
POR R$ 29,90

DE   R$ 49,90
POR R$ 44,90

ORIGEM

A ÁRVORE
DOS ANJOS

SEM FÔLEGO

O HOMEM MAIS
INTELIGENTE DA HISTÓRIA

O HOMEM MAIS
FELIZ DA HISTÓRIA

NUNCA DESISTA DE
SEUS SONHOS

TODO MUNDO TEM 
UM ANJO DA GUARDA

A MÁGICA DA
ARRUMAÇÃO

A CORAGEM DE
SER IMPERFEITO

A CABANA O FUTURO DA
HUMANIDADE

MAIS LINDO
QUE A LUA

COMO AGARRAR
UMA HERDEIRA

O MEDO MAIS
PROFUNDO

AS SETE IRMÃS A IRMÃ DA
TEMPESTADE

A IRMÃ DE
SOMBRA

A IRMÃ DA
PÉROLA

COLUNA DE FOGO A CHAVE
DE REBECCA DOIS A DOIS NO SEU OLHAR

DE R$ 34,90
POR R$ 29,90

DE R$ 34,90
POR R$ 29,90

DE R$ 39,90
POR R$ 29,90

DE R$ 49,90
POR R$ 39,90

DE R$ 49,90
POR R$ 39,90

DE R$ 49,90
POR R$ 39,90

DE R$ 49,90
POR R$ 39,90

DE R$ 49,90
POR R$ 39,90

DE R$ 29,90
POR R$ 19,90

DE R$ 29,90
POR R$ 24,90

DE R$ 29,90
POR R$ 24,90

DE R$ 29,90
POR R$ 24,90

DE R$ 29,90
POR R$ 19,90

DE R$ 29,90
POR R$ 19,90

ENCONTRE A LEITURA
IDEAL PARA VOCÊ



IN
FA

NT
OJ

UV
EN

IL

DE R$ 29,90 

POR R$ 26,90 
JON MUITO ALÉM 
DOS VLOGS
JON VLOGS/ Astral Cultural

Com carisma e irreverência de so-
bra, Luan Kovarik, mais conhecido 
como Jon, mostra seu dia a dia nos 
Estados Unidos sem censura. Um 
papo reto sobre o YouTube não 
mostra: curiosidades, confissões, 
lutas e conquistas. 

LANÇAMENTO

DE R$ 69,90  

POR R$ 62,90 
BATERIA – MEU 
LIVRÃO MUSICAL 
Usborne Publishing

As crianças vão descobrir a diver-
são de tocar bateria com os botões 
desse livro. São cinco sons de ba-
teria diferentes e uma seleção de 
ritmos. É possível fazer seu próprio 
ritmos ou tocar junto enquanto 
aprende sobre ritmo.

LANÇAMENTO

DE R$ 34,00 

POR R$ 30,60 
A FÚRIA DOS MOBS 2
SPOK/ NATHAN SPENCER/ Geração 
Jovem

Um tempinho se passou desde a 
grande batalha dos mobs. Agora, 
a grande vilã Maya, uma asquerosa 
mob aranha, acabou de ser liber-
tada e está arquitetando um plano 
sinistro para destruir todos os hu-
manos de Minecraft! 

LANÇAMENTO

DE R$ 79,90  

POR R$ 71,90 
BANHO E DIVERSÃO 
FAZENDA 
Yoyo Books

Seu bebê vai adorar a hora do ba-
nho com estes livros e blocos su-
percoloridos. Feitos com material 
macio e à prova d’água, são per-
feitos para a estimulação sensorial 
do bebê. Proporciona momentos d 
emuita diversão e aprendizado.

LANÇAMENTO

DE R$ 64,90 

POR R$ 58,40 
KIT DE COSTURA 
PARA AS CRIANÇAS 
Usborne

Este kit traz todos os materiais ne-
cessários para fazer sete animais 
fofinhos, além de um livro ilustrado, 
com lições passo a passo bem sim-
ples. As crianças se tornarão verda-
deiras mestres da arte com feltro!

LANÇAMENTO

DE R$ 89,90  

POR R$ 80,90 
MEU TRATOR – MEUS 
CARRINHOS 
Yoyo Books

Venha passear no trator fofinho 
junto com vários animais, abra o 
trator para encontrar várias pági-
nas de tecido ricamente ilustradas 
e coloridas, ideal para estimular as 
capacidades sensoriais e cognitivas 
dos pequenos!

LANÇAMENTO

LER&CIA / Livros

DE R$ 34,90 

POR R$ 31,40
PLANETA DAS GÊMEAS 
MELISSA E NICOLE/ Astral Cultural

Este livro super divertido traz um 
montão de desafios, conversas 
engraçadas, listas malucas e vá-
rias curiosidades sobre as meninas 
mais queridas da internet. Você vai 
ler e compartilhar momentos espe-
ciais com a sua dupla preferida.

DE R$ 69,90  

POR R$ 62,90 
LOOKS DE FESTA 
MEU ESTÚDIO DE 
MODA – VESTINDO 
MINHAS AMIGAS 
Usborne

Nesta caixa você vai encontrar tudo 
o que precisa para criar modelos 
ma estilosos para qualquer tipo de 
festa. Muitas ideias para lhe inspirar. 

LANÇAMENTO

DE R$ 24,90 

POR R$ 21,65
GATOS TURISTAS
JULIA ARAGÃO/ Astral Cultural

Com inteligência, curiosidade, ami-
zade e muita vontade de viajar, 
esses gatos não perdem a oportu-
nidade de conhecer novos lugares, 
comer muito e deixar até os deuses 
irritados. Aventure-se pela Europa 
ao lado desses divertidos turistas.

LANÇAMENTO
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LIGUE OS PONTOS
• ANIMAIS
• FAZENDA
• OCEANO
• VEÍCULOS
De R$ 34,90 por
R$ 27,90 cada

PUXE AS ABAS
• A ÁRVORE ENCANTADA
• NO FUNDO DO MAR
• UM DIA NA FAZENDA
• UMA VIAGEM INCRÍVEL
De R$ 34,90 por
R$ 27,90 cada

FANTOCHES DIVERTIDOS
• A VAQUINHA CLÔ
• O CAVALINHO PEPE
• O URSINHO MAX
• O MACAQUINHO CACO
De R$ 34,90 por
R$ 27,90 cada

UM DIA DE OUTONO!
UM DIA DE INVERNO!
UM DIA DE PRIMAVERA!
UM DIA DE VERÃO!
De R$ 19,90 por
R$ 15,90 cada

HORA DO BANHO
• MEU BARQUINHO
• MEU CAVALINHO
• MEU GATINHO
• MEU PATINHO
De R$ 19,90 por
R$ 15,90 cada

HISTÓRIAS DA BÍBLIA
De R$ 59,90 por
R$ 47,90 cada

Livros
de banho
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ENTRE FANTASIAS, 
FUTURO, UTOPIAS 
E ESPAÇO SIDERAL 

 > O primeiro filme, segundo 
os estudiosos, foi uma história 
de 20 minutos exibida pelos 
irmãos Lumière em 1895. É 
de poucos anos depois a data 
de lançamento da primeira 
produção de ficção científica. 

Viagem à Lua, de 1902, teve 
como enredo cientistas que foram 

enviados ao espaço e inaugurou 
oficialmente o gênero que encan-
ta e leva os espectadores para um 
mundo fora da realidade. Com 
efeitos especiais – ainda que precá-
rios se compararmos aos dias atuais 
–, o filme foi o pioneiro da ficção 
científica. “Trata-se de um gênero 
que desperta e aguça nossa imagi-
nação e nos faz sonhar com coisas 

que ainda não aconteceram”, co-
menta o crítico de cinema Marden 
Machado.

A força do gênero é tamanha 
que, além da produção ser intensa, 
os filmes de ficção tendem a mar-
car a história ou mesmo reunir le-
giões de fãs, como a saga Star Wars, 
por exemplo. Mesmo com efeitos 
especiais extremamente defasados 
e já superados inclusive pelas pro-
duções mais recentes da franquia, 
os filmes das décadas de 70 e 80 
continuam fazendo sucesso. 

Há, obviamente, muitos filmes 
que perderam o público por causa 
dessa defasagem tecnológica. En-
tretanto, há dezenas de clássicos 
que atraem espectadores em todas 

LER&CIA / Cinema

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Quem é fã de ficção científica 
com foco no espaço e vida 
extraterrestre pode assistir a 
filmes mais novos sobre o mesmo 
tema. Confira nossa seleção:

PARA VER

UMA ODISSEIA 
DE 50 ANOS
Apesar de mexer com a cabeça 
do espectador, por muito 
tempo, a ficção científica era 
considerada um subgênero do 
cinema. Foi com o lançamento 
do clássico 2001: Uma odisseia 
no espaço – há 50 anos – que 
isso começou a mudar. Segundo 
Marden, com o longa dirigido 
por Stanley Kubrick, o gênero 
passou a ganhar respeito e o 
status de arte. “Com um roteiro 
ambicioso escrito a partir 
do livro de Arthur C. Clarke, 
acompanhamos uma saga que 
resume cerca de quatro milhões 
de anos de nossa história em 
uma das mais belas e simbólicas 
elipses da história do cinema.”

A trama apresenta um grupo 
de astronautas a bordo de 
uma nave, no início do século 
XXI, viajando para Júpiter. 
Muitos efeitos especiais foram 
necessários para tornar visíveis 
as ideias de Kubrick, que contou 
até mesmo com a ajuda da 
NASA. “Em muitos momentos 
parece até que estamos 
assistindo a um balé espacial, 
principalmente pelo uso que 
Kubrick faz de temas clássicos. 
Se não fosse 2001, filmes com 
Star Wars, para citar apenas 
um exemplo, jamais teriam sido 
produzidos”, considera o crítico.

DVD 
INTERESTELAR 
Warner Video
R$ 16,90

nológico da produção cinemato-
gráfica. 

Para Marden, esse desenvolvi-
mento é contínuo, mas não descar-
ta os desafios. “Em termos tecnoló-
gicos, os filmes de ficção-científica, 
por conta de suas histórias, exigem 
um avanço contínuo de efeitos os 
mais diversos, o que impulsiona e 
aprimora sobremaneira a própria 
maneira de se fazer filmes. O be-
nefício pode ser facilmente per-
cebido no desenvolvimento de 
equipamentos os mais diversos, de 
câmaras e lentes até programas de 
computador, passando por técnicas 
de iluminação e fotografia. O gran-
de desafio é sempre fazer com que 
o efeito não seja percebido.” l

as gerações. “Aqueles que possuem 
uma história consistente e instigan-
te, mesmo com a defasagem tecno-
lógica dos efeitos especiais, ainda 
se mantêm relevantes pela força de 
suas histórias”, considera Marden.

IMPULSO PARA O 
DESENVOLVIMENTO
Por conceito, os filmes de fic-

ção científica abordam temas que 
não são reais, normalmente, que 
envolvem coisas do futuro, tecnolo-
gia não existem ou mesmo cenários 
extraterrestres. Sendo assim, o prin-
cipal desafio é tornar visível aquilo 
que não existe. Por isso, os filmes 
de ficção científica tiveram grande 
impacto no desenvolvimento tec-

DVD 
PASSAGEIROS
Sony Pictures
R$ 16,90

DVD PERDIDO 
EM MARTE 
Fox Film
R$ XX

DVD VIDA 
Sony Pictures
R$ 16,90

Viagens ao espaço e exploração de 
outros planetas estão entre os temas 
preferidos dos filmes de ficção
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ESPECIAL
PRODUTOS
MUNDO GEEK

 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
.

DE R$ 49,90 

POR R$ 44,90 
HARRY POTTER E 
O PRISIONEIRO DE 
AZKABAN – CAPA NOVA 
J. K. ROWLING/ Rocco

DE R$ 36,00 

POR R$ 32,00 
THE WALKING 
DEAD – VOLUME 1 
ROBERT KIRKMAN/ Panini

R$ 19,90
BLU-RAY DOUTOR 
ESTRANHO 3D
Disney

R$ 39,90
DVD LIGA DA JUSTIÇA 
Warner Video

DE R$ 25,90 

POR R$ 23,00 
LENDAS DO UNIVERSO 
DC – CORINGA 
IRV NOVICK/ Panini

DE R$ 92,00 

POR R$ 82,00 
OS NOVOS VINGADORES 
– O CERCO 
BRIAN MICHAEL BENDIS, STUART 
IMMONEM/ Panini

R$ 19,90
BLU-RAY CAPITÃO 
AMÉRICA – GUERRA 
CIVIL 3D 
Disney

R$ 99,90
JUSTICE LEAGUE 
AQUAMAN POP VINYL
Funko

DE R$ 28,90 

POR R$ 26,00 
PANTERA NEGRA – UMA 
NAÇÃO SOB NOSSOS 
PÉS – VOLUME 3
CHRIS SPROUSE, TA NEHISI 
COATES/ Panini

DE R$ 69,90  

POR R$ 62,90 
BREAKING BAD 
DAVID THOMSON/ Darkside

DE R$ 72,00 

POR R$ 64,00
NOITE DAS TREVAS 
– UMA HISTÓRIA 
REAL DO BATMAN
EDUARDO RISSO, PAUL DINI/ 
Panini

R$ 29,90
DVD THOR: RAGNAROK 
Disney

R$ 99,90
JUSTICE LEAGUE 
BATMAN POP VINYL
Funko

DE R$ 126,00  

POR R$ 113,00 
DEADPOOL – ANTOLOGIA 
MARVEL/ Panini

DE R$ 39,90  

POR R$ 35,90 
HARRY POTTER E A 
CÂMARA SECRETA 
– CAPA NOVA 
J. K. ROWLING/ Rocco

DE R$ 39,90 

POR R$ 35,90 
HARRY POTTER E A 
PEDRA FILOSOFAL 
– CAPA NOVA
J. K. ROWLING/ Rocco

R$ 19,90
BLU-RAY A VIGILANTE 
DO AMANHÃ: GHOST 
IN THE SHELL
Paramount

R$ 80,00
JOGO EU SOU...? 
AVENGERS 
0041 – Estrela

DE R$ 45,60

POR R$ 39,90
COPO COM TAMPA 
E CANUDO BATMAN 
LOGO 300ML 
75028112 – Urban

DE R$ 28,90  

POR R$ 26,00 
GUARDIÕES DA 
GALÁXIA – A QUEDA
NICK BRADSHAW, BRIAN 
MICHAEL BENDIS/ Panini

R$ 19,90
DVD GUARDIÕES DA 
GALÁXIA VOL.2 
Disney

R$ 49,60
CADERNO DE ANOTAÇÕES 
STARK 96 FOLHAS 
S/P 21X14,2CM 
10070281 – Zona Criativa
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R$ 19,90
DVD LOGAN 
Fox Film

R$ 89,90
STAR WARS PELÚCIA 
SORTIDA COM SOM 
DTC

R$ 49,60
CADERNO DE ANOTAÇÕES 
GAME OF THRONES 96 
FOLHAS S/P 21X14CM 
10070282 – Zona Criativa

DE R$ 99,90

POR R$   89,90 
DC BOMBSHELL HARLEY 
QUINN POP VINYL
Funlo

R$ 199,90
DVD  
MULHER-MARAVILHA -  
A COLECÃO COMPLETA 
(21 DVDS)
Warner Video

R$ 9,90
DVD SUPERMAN –  
DC COMICS SUPERVILÕES: 
BRAINIAC 
Warner Video

R$ 49,60
CADERNO DE ANOTAÇÕES 
LANNISTER 96 FOLHAS 
S/P 21X14CM 
10070280 –  Zona Criativa

R$ 49,90
METAL NANO DISNEY 
PACK COM 5 – SORTIDO
Jada Toys

R$ 29,90
DVD O SENHOR DOS 
ANÉIS – A TRILOGIA 
DO FILME (3 DVDS)
Warner Video

R$ 121,10
QUEBRA-CABEÇA 2000 
PEÇAS THE BEATLES 
0125 – Estrela

R$ 49,60  
CADERNO DE ANOTAÇÕES 
TARGARYEN 96 FOLHAS 
S/P 21X14CM 
10070283 – Zona Criativa

R$ 99,90
THE WALKING DEAD 
DARYL DIXON POP VINIL
Funko

R$ 29,90
DVD STAR WARS VIII 
– OS ÚLTIMOS JEDI
Disney

DE R$ 33,40

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

R$ 14,90
DVD ESQUADRÃO SUICIDA
Warner Video

R$ 94,00
CANECA BARRIL  
GAME OF THRONES 1L 
10020994 – Zona Criativa

R$ 17,90
BONECO OS SIMPSONS 
SORTIDOS TOP 
PERSONAGENS
Multilaser

R$ 99,90
THE WALKING DEAD 
NEGAN POP VINYL
Funko

R$ 19,90
CHAVEIRO  
STAR WARS  
SORTIDOS 
Multilaser

R$ 49,00
COPO VIAGEM 
EMBORRACHADO  
GAME OF THRONES 450ML 
10020965 – Zona Criativa

R$ 99,90
CUBO MÁGICO 3X3X3 
FELLOW CUBE
Cuber Brasil

R$ 199,90
DVD COLEÇÃO 
BATMAN – A 
SÉRIE COMPLETA 
DA TELEVISÃO 
(18 DVDS) 
Warner Video
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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 
completa disponível no mercado. 
Ideal para estudantes de engenha-
ria ou cursos de exatas em geral.

DE R$ 199,90  

POR R$ 149,90 
CARREGADOR PORTÁTIL 
5800MAH BRANCO
Sony

Com este carregador portátil, você 
pode garantir a bateria de seus 
smartphones, tablets e dispositivos 
móveis, para continuar conectado 
em qualquer lugar.

DE R$ 169,90  

POR R$ 129,90 
HEADPHONE MDR-
ZX110 BRANCO
Sony

Quando estiver em movimento, 
ouça suas músicas com som cris-
talino e equilibrado utilizando estes 
headphones com drivers dinâmicos 
de 30mm. 

DE R$ 129,90  

POR R$ 79,90 
FONE DE OUVIDO 
BLUETOOTH SPORT PRETO
Bright

Pratique seus esportes preferidos 
ao mesmo tempo que curte as mú-
sicas que adora com todos confor-
to e qualidade de som desde fone 
de ouvido Bluetooth.

DE R$ 599,90  

POR R$ 479,90 
HD EXTERNO BACKUP 
PLUS SLIM 2TB USB 3.0 
Seagate

Faça backup do seu conteúdo a 
qualquer hora e em qualquer lu-
gar. Este disco portátil é a maneira 
simples de proteger e compartilhar 
toda a sua vida digital com um só 
clique.

DE R$ 24,90  

POR R$ 19,90 
CALCULADORA DE BOLSO 
8 DÍGITOS CB1483 
PRETA
Elgin

Práticas e modernas, as calcula-
doras de bolso Elgin possuem as 
operações mais utilizadas no seu 
dia-a-dia.

DE R$ 399,90  

POR R$ 359,90 
HEADSET KRAKEN 
ESSENTIAL P2 7.1 VIRTUAL
Razer

Mergulhe na plenitude sonora dos 
jogos com este headset, Ouça tudo 
em um som surround virtual imersi-
vo que pode ser personalizado por 
meio do software de calibração. 

DE R$ 59,90

POR R$ 49,90
KASPERSKY 
INTERNET SECURITY - 
MULTIDISPOSITIVOS - 1 
DISPOSITIVO + 1 GRÁTIS
Kaspersky

Tenha segurança rigorosa em todos 
os seus dispositivos – sejam laptop 
e desktop ou mesmo Android. 

DE R$ 399,90  

POR R$ 299,90 
COMBO TECLADO 
CYCLOSA + MOUSE 
ABYSSUS 1800 DPI
Razer

O conjunto de teclado e mouse Ra-
zer Cyclosa e Abyssus garante ao 
usuário o maior desempenho em 
jogos e aplicativos no computador. 

DE R$ 599,90

POR R$ 589,90
HEADSET GAMER 
HYPERX CLOUD II 
GUN METAL PRETO
HyperX

Som surround 7.1 controlado por 
hardware. Compatível com PS4, 
Xbox One e dispositivos móveis. 
Placa de som USB 7.1 compatível 
com PCs e Mac.

DE R$ 999,90

POR R$ 899,90
IMPRESSORA 
MULTIFUNCIONAL 
TANQUE DE TINTA 
WI-FI G3100
Canon

Obtenha as melhores impressões 
com a tecnologia Canon e imprima 
de qualuer dispositivo via Wi-Fi.

DE R$ 49,90

POR R$ 39,90
CALCULADORA 
CIENTIFICA CC240 
10 DÍGITOS 240 
FUNÇÕES PRETA
Elgin

Calculadora científica com 240 
funções, display de 10+2 dígitos, 
tampa protetora tipo slide e desli-
gamento automático.

ATÉ 70% DE DESCONTO 
em mais de 400 títulos de games. 

Mais de 7.000 com preços reduzidos. 
Confira em nossas lojas e no site. LER&CIA / Informática & Tecnologia
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R$ 29,90
DVD 
EXTRAORDINÁRIO
Disney

Conheça Auggie, de 
10 anos. Impedido de 
frequentar a escola por 
conta de uma deformi-
dade facial, ele começa 
as aulas regulares na 5ª 
série e luta para mostrar 
aos seus colegas de 
classe que, apesar das 
aparências, ele é apenas 
um garoto comum.

LANÇAMENTO

R$ 69,90
DVD COLEÇÃO CINQUENTA 
TONS (3 DVDS)
Universal Pictures

Box com os 3 filmes adaptados da 
obra de E. .L. Leonard, fenômeno 
mundial de vendas. Anastasia Ste-
ele é uma universitária desajeitada 
de 21 anos que conhece Christian 
Grey, bilionário com segredos tão 
obscuros quanto sedutores.

R$ 39,90
DVD CINQUENTA TONS 
DE LIBERDADE
Universal Pictures

Superados os principais proble-
mas, Anastasia e Christian logo 
percebem que a vida ainda reser-
va surpresas para os dois, quando 
fantasmas do passado - como Jack 
Hyde e Elena Lincoln - voltam para 
impedir a paz do casal.

LANÇAMENTO LANÇAMENTO

Áudio & Vídeo / LER&CIA

“Eu indico o filme Magia além das palavras, que conta a história de 
persistência de J. K. Rowling, com muitas superações que passou 

ao longo da vida até o sucesso de Harry Potter. Inspirador para mim, 
por exemplo, que acabei de entrar no mundo da literatura infantil.”
Danielle Sommer, é autora dos livros infantis Tem alguém indo 
trabalhar e Tem alguém na barriga da mamãe.

DISPONÍVEL 
A PARTIR DE 

28.05.18

DISPONÍVEL 
A PARTIR DE 

28.05.18
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A ascensão do nazismo, o des-
cumprimento pela Alemanha dos 
termos do Tratado de Versalhes, 
projetos expansionistas das nações 
do Eixo, o crescimento do comunis-
mo pelo mundo, tudo isso contribui 
para a eclosão da guerra que traria 
consequência sem precedentes para 
a humanidade. A Segunda Guerra, 
de certa forma, nunca terminou. Até 
hoje faz parte das discussões dentro 
de casa, na escola, nas universida-
des, nas ruas e na indústria cultural. 
Por sua magnitude desperta o inte-
resse tanto de especialistas quanto 
de pessoas comuns. “Sempre have-
rá aspectos novos, coisas diferentes 
a estudar e reanalisar. Os historiado-
res são atraídos por sua importância 
política e social. Já o público se vê 
fascinado pelos aspectos militares 
e pela violência”, observa o profes-
sor do Departamento de História da 
Universidade Estadual de Maringá, 
João Fábio Bortonha.  

O mercado literário e do cine-
ma são os maiores produtores de 
conteúdo sobre guerras. Sejam pro-
dutos com viés histórico ou ficcio-
nal, a oferta de conhecimento é 
imensa. A editora Panda Books, por 
exemplo, lançou recentemente o 
selo Livros de Guerra, com a pro-
messa de trazer uma obra por mês. 
Patth Pachas, diretora comercial da 
Panda Books, explica essa aposta: 
“As guerras estão cheias de grandes 
histórias. “São muitos casos de su-
peração, de heroísmo, de resiliên-
cia, de estratégia. Até de amor. Isso 
mexe demais com o imaginário de 
gente de todas as idades. E, de certo 
modo, contribui para nosso conhe-
cimento, com aulas de história, ge-
ografia, geopolítica.

Para a escritora especialista na 
Segunda Guerra, Maura Palumbo, 
o conflito existe de forma intensa 
em nossa atualidade por ter envol-
vido milhões de pessoas em todo o 

LER&CIA / História

HISTÓRIA E 
FICÇÃO AJUDAM 
A RECONTAR 
A SEGUNDA 
GUERRA MUNDIAL

 > Os anos de 1939 a 1945 foram marcados pelo 
conflito que tomou dimensões gigantescas e que 
mudou o mundo para sempre. As nações dividiram-
se em duas frentes: os Aliados e o Eixo Roma-Berlim-
Tóquio. Foram seis anos de guerra, 70 milhões de 
vítimas e uma figura central: Adolf Hitler. Sua política 
nazista pregava superioridade racial e o extermínio 
de outros povos, a começar pelos judeus.
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O QUARTO REICH
M.A Costa/ Livro 
de Guerra
Durante conversas 
com Rudolf Hess, 
braço direito de Adolf 
Hitler, na prisão de 
Spandau, em Berlim 
Ocidental, o jornalista 
norte-americano James 
Williams descobre o maior e mais bem-
guardado segredo nazista, e tem a chance 
de fazer a reportagem de sua vida.
Romance histórico
Ano de lançamento: 2018
Tema principal: romance 
com fundo histórico

AUSCHWITZ – 
PRISIONEIRO 
(SOBREVIVENTE) 
186650 
Maura Palumbo/ 
Duna Dueto
R$ xx,xx
Romance baseado na 
história de Francisco 
Balkanyi. Hoje com noventa anos, 
Balkanyi reside em São Paulo, onde 
refez sua vida a partir de 1971. Balkanyi 
sempre teve a intenção de contar sua 
história de sobrevivência e superação, 
como um alerta para que a história 
não se repita e para que as futuras 
gerações não se deixem levar por 
doutrinas que conduzam ao fanatismo.
Romance histórico
Ano de lançamento: 2017
Tema principal: relato e história 
de um sobrevivente da guerra

A CONQUISTA 
DE BERLIM
Vassily Tchuikov/ 
Contexto
POR R$ 55,00
Um testemunho 
sobre como a guerra 
foi vencida pelos 
soviéticos. Os soviéticos 
venceram os inimigos em Berlim, 
onde destruíram o que restava do 
Terceiro Reich e levaram o líder 
nazista ao suicídio. Um relato vivo 
e apaixonado do ponto de vista 
de um dos seus protagonistas.
Livro-testemunho
Ano de lançamento: 2017
Tema principal: fim da guerra sob 
o ponto de vista dos soviéticos

A SEGUNDA 
GUERRA MUNDIAL
Philippe Masson/ 
Contexto 
POR R$ 83,00 
A política global nunca 
mais foi a mesma 
depois da Segunda 
Grande Guerra. Em 
maior medida que o primeiro conflito, 
a guerra de 1939-1945 merece ser 
chamada de mundial. Além de uma 
completa cronologia das batalhas e 
acordos deste episódio, o autor faz 
uma análise aprofundada do conflito. 
Livro histórico
Ano de lançamento: 2010
Tema principal: análise 
ampla sobre a guerra

O CERCO DE 
LENINGRADO
Pierre Vallaud/ 
Contexto
POR R$ 59,90 
Por 900 dias os 
habitantes da cidade de 
Leningrado – atual São 
Petersburgo – viveram 
cercados por tropas nazistas. Um 
milhão de russos morreram na 
ocasião, dos quais 800 mil em 
consequência da fome. Contudo, 
esse terrível episódio da Segunda 
Guerra Mundial é frequentemente 
deixado em segundo plano em 
nome de outros embates. 
Livro histórico
Ano de lançamento: 2015
Tema principal: cerco 
nazista em Leningrado

DVD A LISTA DE 
SCHINDLER 
Universal Pictures
R$ 19,90
A Lista de Schindler, 
de Steven Spielberg, 
é um dos filmes mais 
premiados de todos os 
tempos. Apresenta a 
história real do enigmático Oskar 
Schindler, membro do partido 
Nazista e bon vivant que lucrava 
com a guerra, mas que salvou a 
vida de mais de 1100 judeus.
Ficção histórica
Ano de lançamento: 1993
Tema principal: história de um 
nazista que salva a vida de judeus

mundo. “Nada ficou incólume à 
guerra. A incansável discussão está 
nas sequelas que esta guerra dei-
xou. Sempre existirão novas teorias 
e descobertas. É isso que move a 
História.” 

REALIDADE  X  FICÇÃO
Conhecer a história é funda-

mental para poder distinguir o que 
é realidade e o que é ficção nas 
obras. “Isso nem sempre é fácil. As 
obras de ficção têm mais liberdade 
para criar uma narrativa própria, 
mas se quiserem basear-se na rea-
lidade da guerra, isso oferece um 
limite para a imaginação. O único 
jeito de saber se um dado autor de 
ficção ‘exagerou’ na sua imagina-
ção é conhecendo bem os fatos e a 
história”, opina Bortonha. 

Maura acrescenta que conhecer 
a história é uma blindagem contra 
a manipulação. “Somos bombarde-
ados diariamente com informações 
e revelações. O perigo está na falta 
de informações, na resistência ao 
conhecimento.” 

Para Bortonha, a neutralidade é 
algo difícil de ser conseguido. Na 
opinião do especialista, toda histó-
ria tem lados e opiniões. Entretan-
to, observar se o autor usa ou não 
o método histórico pode ajudar a 
classificar uma obra como histo-
ricamente válida. Para isso, o deve 
trazer informações baseadas em evi-
dências e fatos, utilizar criticamente 
documentos e informações, dar voz 
a várias perspectivas para então cri-
ticar e indicar a que considera mais 
adequada, ter cuidado metodológi-
co e teórico, etc. “A opinião precisa 
ser fundada em elementos sólidos e 
não ser um mero ‘achismo’. Em ge-
ral, quando algum autor se propõe a 
revelar a ‘verdade escondida’ é bas-
tante provável que se trate de uma 
obra mais ideológica e sem o crivo 
do método histórico.” l

QUER SABER MAIS SOBRE A GUERRA? 
CONFIRA NOSSAS INDICAÇÕES DE LIVROS E FILMES:

História / LER&CIA
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DVD  
DUNKIRK
Warner Video 
R$ 19,90
A história se 
passa na terra, 
no mar e no 
ar, enquanto 
centenas de 
milhares de tropas inglesas e 
aliadas estão presas na praia 
de Dunkirk com os inimigos 
se aproximando. Os aviões 
Spitfires da RAF (Força 
Áerea Real) batalham com 
os inimigos no céu acima do 
Canal, tentando proteger os 
indefesos homens abaixo. 
Ficção/ Guerra
Ano de lançamento: 2017
Tema principal: ataque 
a tropas inglesas 

DVD COMBATE 
– TERCEIRA 
TEMPORADA 
VOL 2 (4 DVDS) 
Line Store 
R$89,90 
Uma das séries 
mais populares 
da televisăo, 
Combate! oferece um 
olhar inflexível e corajoso 
contra soldados americanos 
lutando na Europa 
durante a Segunda Guerra 
Mundial, demonstrando 
níveis notáveis de 
criatividade e coragem. 
Série de televisão
Ano de lançamento: 
entre 1962 e 1967
Tema principal: dia 
a dia durante a guerra

DVD ASAS 
DA GUERRA 
(3 DVDS)
Vinny Filmes
R$ 24,90
Junto com a 
Segunda Guerra 
Mundial surgiu 
a Força Aérea 
dos Estados Unidos. Acompanhe 
o crescimento da Força Aérea 
ao longo dos anos, através das 
imagens de arquivo autênticos, 
filmados por cinegrafistas 
de combate do serviço de 
transporte aéreo da América.
Filme de guerra
Ano de lançamento: 2014
Tema principal: surgimento 
da Força Aérea Americana 
durante a guerra

DVD 
BASTARDOS 
INGLÓRIOS 
Universal 
Pictures 
R$ 16,90
O tenente Aldo 
Raine (Brad Pitt) 
é o encarregado 
de reunir um pelotão de 
soldados de origem judaica, 
com o objetivo de realizar 
uma missão suicida contra 
os alemães. O objetivo 
é matar o maior número 
possível de nazistas, da 
forma mais cruel possível.
Ficção/Guerra
Ano de lançamento: 2009
Tema principal: missão 
durante a guerra

DVD CASABLANCA 
Warner Video 
R$ 16,90
Ganhador de três prêmios Oscar, o 
clássico Casablanca é de 1942. Humphrey 
Bogart é Rick Blaine e Ingrid Bergman 
é Ilsa Lund. Rick vive um dilema: ajudar 
ou não sua amada Ilsa a escapar de 
Casablanca com seu marido Victor Lazlo, 
um dos líderes da resistência tcheca. 
Romance histórico
Ano de lançamento: 1942
Tema principal: romance durante a guerra

DVD IWO JIMA – 36 DIAS 
DE INFERNO (3 DVDS) 
Vinny Filmes
R$ 24,90
Iwo Jima foi a batalha mais terrível que 
os fuzileiros já enfrentaram. A coragem e 
o sacrifício dos homens que defenderam 
esses 8 km quadrados nunca serão 
esquecidos. Esse documentário conta 
as histórias, através dos olhos de veteranos, 
que descrevem o campo de batalha em 
depoimentos exclusivos e filmagens 
exclusivas dos cinegrafistas da marinha.
Documentário
Ano de lançamento: 2006
Tema principal: histórias da 
batalha de Iwo Jima 

DVD O RESGATE DO SOLDADO RYAN 
Paramount 
16,90
Dirigido por Steven Spielberg, o filme 
recebeu cinco Oscar e dois Globos 
de Ouro. Por meio do olhar de um 
batalhão de soldados americanos, 
a história começa com a histórica 
invasão do Dia D. O capitão John 
Miller (Tom Hanks) conduz seus homens 
através das linhas inimigas para encontrar 
o recruta James Ryan (Matt Damon).
Filme de guerra
Ano de lançamento: 1998
Tema principal: resgate de 
um soldado no Dia D

DVD PEARL HARBOR – A GUERRA 
DO PACÍFICO (3 DVDS) 
Vinny Filmes
R$ 19,90
7 de dezembro de 1941, a paz inquietante 
é quebrada quando a frota japonesa 
lança um ataque surpresa a Pearl Harbor 
e a ilha de Oahu. Reviva a história 
verídica contada através dos olhos 
de quem participou do ataque surpresa: 
os japoneses e os norte-americanos 
que viveram neste dia de infâmia.
Filme de guerra
Ano de lançamento: 2006
Tema principal: ataque a Pearl Harbor

LER&CIA / História
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R$ 27,40
POST IT FLAGS PAPEL 
CASCATA – 195 
FOLHAS 76X15MM 
3M

Nova apresentação dos famo-
sos blocos de notas adesivas 
Post-it em packs mistos de 
cores e tamanhos. Tecnologia 
super adesivo: colou, ficou!

DE R$ 344,00  

POR R$ 299,90
MALA DE VIAGEM ROSÉ 
APT17537 – Jacki Design

Mala de viagem rígida na cor 
rosé com alça de mão retrátil 
e alças fixas superior e lateral. 
Possui compartimento interno 
com zíper e amplo espaço para 
armazenar objetos em elásti-
cos com fecho. 

DE R$ 229,00  

POR R$ 183,20 
MOCHILA COM 
ALÇA CAPRICHO 
LOVE PINK VIII
48902 – DMW

Estilo e praticidade nesta mo-
chila Capricho, a principal mar-
ca teen do Brasil, com o maior 
site de conteúdo para esse pú-
blico na América Latina. 

DE R$ 138,80

POR R$ 129,00
FRASQUEIRA ROSÉ 
APT17536 – Jacki Design

Frasqueira rígida na cor rosé 
com alça dupla e alça lateral 
adicional para transporte na 
horizontal. Possui comparti-
mento interno com zíper e am-
plo espaço para armazenar ob-
jetos em elásticos com fecho. 

R$ 35,30
CANETA MARCADOR 
PERMANENTE 
MARKING COLOR 
PASTÉIS 6 CORES 1.1MM 
891855 – Bic

Ideal para uso em plástico, acrí-
lico, vidro, metal, madeira, azu-
lejo papelão, foto e outras su-
perfícies. Ponta média, rápida 
secagem e grip emborrachado.

R$ 16,30 (CADA)

CADERNO EXECUTIVO 
ESPIRAL – 1 MATÉRIA 
80 FOLHAS CAPA 
DURA CAMBRIDGE
Tilibra

Este caderno possui capa dura, 
bolsa portfólio para guardar 
anotações e folhas pautadas. 
Disponível em bege e pink.

R$ 21,90
CADERNO 
UNIVERSITÁRIO  
1 MATÉRIA 96 FOLHAS 
CAPA DURA BW
Possui capa dura com a parte 
interna decorada, bolsa plásti-
ca para guardar papéis, adesi-
vos funcionais, folhas pautadas 
e espiral colorido. 

R$ 129,00 
MOCHILA COM 
ALÇA G POA 
VINHO
48968 – DMW

Mochila com fecho em zíper, 
indicada a partir de 12 anos. 
Possui alça superior e estampa 
em poá. Espaçosa, prática e 
cheia de estilo para levar seus 
materiais.

Papelaria / LER&CIA
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DE R$ 65,90

POR R$ 54,90
QUEBRA-CABEÇA 
+ MEMÓRIA + 
DOMINÓ BARBIE
2431 - Toyster

Divertido kit com três jogos 
para os fãs de Barbie.

DE R$ 62,90

POR R$ 51,90
JOGO TAPA PIZZA
2385 - Toyster

Os pizzaiolos vão te desafiar 
para ver quem é o mais rápido. 
Quem pegar primeiro o ingre-
diente certo leva tudo!

R$ 229,90
JOGO MALUCÃO 
0014 – Estrela

Você sabe o que acontece 
quando você lava o seu cãozi-
nho? Tente dar um banho nele 
antes que ele vire Malucão e 
molhe tudo e todos. Contém: 
1 tabuleiro, 1 banheira com 
chuveiro, 1 pele do malucão, 4 
tokens, 4 fichas, 1 folha adesiva 
e 1 manual de instruções

DE R$ 65,90

POR R$ 54,90
QUEBRA-CABEÇA + 
MEMÓRIA + DOMINÓ 
CARROS 3
2447 - Toyster

Divertido kit com três jogos 
para os fãs de Carros

R$ 45,00
CONJUNTO SUPER 
MASSA SOU ASSIM 
0181 – Estrela 

Refil de 4 potes de massa com 
50g cada. Vem com 4 mol-
des-carimbo com figuras de 
rostinhos. A criança pode criar 
rostos, com diferentes cores e 
etnias e se divertir muito. Con-
tém: 4 potes de 50g de Super 
Massa cada e 4 carimbos.

R$ 39,90
MORDEDOR E 
CHOCALHO IFOFO
2411 - Toyster

O Ifofo é um celular macio de 
morder, colorido e com cheiri-
nho suave. 

R$ 179,90
JOGO TRAVA LETRAS 
0016 – Estrela 

Responda antes que o tempo 
acabe. Você deve responder e 
travar a primeira letra da pala-
vra utilizada. Então seja rápido, 
conforme as respostas vão sur-
gindo as letras vão acabando. 
Contém: 1 roda eletrônica, 36 
cartas de categoria, 1 manual 
de instruções.

R$ 129,90
JOGO BANCO 
IMOBILIÁRIO RETRÔ 
EDIÇÃO 80 ANOS 
0052 – Estrela

Celebre os 80 anos da Estrela 
com a versão retrô de Banco 
Imobiliário. Contém: 32 casas 
plásticas, 12 hotéis plásticos, 
28 títulos de propriedades, 30 
cartões sorte/revés, 6 peões, 2 
dados, 380 notas e 1 tabuleiro

LER&CIA / Brinquedos
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DE R$ 224,00  

POR R$ 179,00 
CANETA 
ESFEROGRÁFICA 
ROYALTY DOURADA 
YW100580 – Crown 

Caneta esferográfica com cor-
po dourado e elegante, escrita 
macia e ponta média.

R$ 34,90
CADERNETA DE 
ANOTAÇÕES FK FLORES 
A5 14,8X1X21CM 
100 FOLHAS
40655 – New Urban 

Capa dura, cantos arredonda-
dos, fechamento com elástico 
e 100 folhas sem pauta.

R$ 57,60
COPO TÉRMICO 
PLÁSTICO FK 
ESPERANZA FD 
BRANCO CM 500ML 
40644 – New Urban

Copo com estampa inspirada 
na artista mexicana Frida Kahlo 
e todas as referências e ícones 
do seu universo: flores, cavei-
ras, rosas e cores.

DE R$ 76,00  

POR R$ 69,00 
CANETA 
ESFEROGRÁFICA 
LANZA ROSA E PRATA 
ZP10499F – Zoot 

Caneta esferográfica cor rosa 
escuro e detalhes em prata. 
Abertura retrátil.

R$ 47,60 
CANECA CERÂMICA 
FK FLOWERS FD/
BCO 300ML 
40553 – New Urban 

Caneca fabricada em cerâmica  
refinada de altíssima qualida-
de, com estampa  Frida Kahlo. 
Capacidade para 300ml.

Presentes / LER&CIA
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ZOOM
Confira alguns destaques 
dos eventos culturais 
de março e abril:

JANE PIZZATO
A sócia-diretora da Pizzato Vi-
nhas e Vinhos fez palestra na 
Livrarias Curitiba do Shopping 
Palladium de Curitiba, no dia 6 
de março, sobre a variedade da 
uva Merlot e também sobre a 
consagrada vinícola – com De-
nominação de Origem Vale dos 
Vinhedos - que coleciona diver-
sas premiações tanto no Brasil 
quanto no exterior.

GIOVANA MADALOSSO
Um descontraído bate-papo 
no dia 13 de março, na Livrarias 
Curitiba do ParkShoppingBa-
rigüi, marcou o lançamento da 
obra Tudo pode ser roubado. A 
autora falou sobre o enredo do 
livro, a literatura atual e intera-
giu com a plateia. A mediação 
da conversa foi feita pelo escri-
tor e tradutor Caetano Galindo.

THOMAS JEFFERSON
O músico, compositor, produtor 
e ex-integrante da banda Moto-
rocker lançou o CD Marrilo e fez 
um pocket show de viola caipi-
ra na Livrarias Curitiba do Sho-
pping Palladium de Curitiba. O 
encontro foi no dia 15 de março 
e reuniu inúmeros fãs que acom-
panharam o evento na loja e pe-
las redes sociais.

ERNESTO RODRIGUES
O jornalista lançou a obra Zilda 
Arns – Uma biografia na Livra-
rias Curitiba do Shopping Esta-
ção, no dia 15 de março. Ele tam-
bém conversou com a plateia 
sobre a médica pediatra e sani-
tarista catarinense que foi indi-
cada três vezes indicada ao Prê-
mio Nobel da Paz, ganhadora de 
uma série de prêmios e conde-
corações tanto no Brasil quanto 
no exterior pelo trabalho à fren-
te da Pastoral da Criança.

MARCO TÚLIO
O jovem youtuber lançou a 
obra AuthenticGames – Viven-
do uma vida autêntica 2 no dia 
17 de março, num evento pro-
movido pela Livrarias Curiti-
ba do Shopping Palladium de 
Curitiba. Cerca de duas mil pes-
soas vieram prestigiar o autor, 
pegar sua dedicatória e se di-
vertir num bate-papo sobre o 
mundo da internet.

PADRE REGINALDO 
MANZOTTI
O sacerdote reuniu duas mil 
pessoas no lançamento do livro 
Combate espiritual no dia a dia, 
numa ação promovida pela Li-
vrarias Curitiba de Ponta Gros-
sa. O encontro foi num clube da 
cidade, teve momento de ora-
ções, leitura do livro, cânticos e 
muita devoção.

LUFE GOMES
O consagrado fotógrafo e co-
lunista da revista Casa e Jardim 
lançou o livro Life By Lufe na Li-
vrarias Catarinense do Beiramar 
Shopping de Florianópolis no 
dia 30 de março. Ele explicou as 
nuances das fotografias e assi-
nou diversos exemplares.

GUSTAVO  
FRANCO
O ex-presidente do Banco Cen-
tral e um dos mentores do Pla-
no Real veio a Blumenau para 
lançar a obra A moeda e a lei. 
O evento foi no dia 13 de mar-
ço, na Livrarias Catarinense do 
Neumarkt Shopping e reuniu 
diversos interessados no tema.
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FERNANDA  
TORRES
Cerca de 200 pessoas vieram 
conversar com a atriz e escri-
tora na Livrarias Curitiba do 
Shopping Palladium de Curi-
tiba, no dia 12 de março. Ela 
lançou a obra A glória e seu 
cortejo de horrores e atendeu 
todos os leitores.
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MAIS VENDIDOS

Conheça os 
produtos 
mais 
vendidos 
pelo Grupo 
Livrarias 
Curitiba

LIVROS
1. Combate espiritual (Pe. Reginaldo Manzotti)

2. A sutil arte de ligar o f*da-se (Joana Faro)

3. Álbum da Copa do Mundo 2018 – Capa dura

4. Seja foda (Caio Carneiro)

5. A parte que falta (Shel Silverstein)

MÚSICA
1. CD Camila Cabello – Camila

2. CD Melanie Martinez – Cry Baby

3. CD Judas Priest – Firepower

4. CD Red Hot Chili Peppers – Californication

5. CD Lady Gaga – Joanne

FILMES
1. DVD Thor: Ragnarok

2. DVD Star Wars VIII: Os último jedi

3. Blu-Ray Capitão América: Guerra civil 3D

4. DVD Guardiões da Galáxia – Vol. 2

5. DVD Extraordinário 

GAMES
1° GTA – Grand Theft Auto V

2° Fifa 18

3° Dragon Ball Fighterz

4° Minecraft

5° Call Of Duty W Wii

PARA ASSISTIR

FAMÍLIA 

THOR:  
RAGNAROK
Disney
R$ 29,90

 > Thor está combatendo inimigos em todo universo e lutando 
para evitar o fim de seu povo. Nessa jornada acaba conhecendo 
sua irmã – de quem nem sabia a existência até então. Hela, 
a deusa da morte, está decidida a governar Asgard mesmo 
que, para isso, precise eliminar toda e qualquer oposição.

COMPLICADA

Para salvar seu povo, Thor pre-
cisa atravessar o universo e enfren-
tar Hela. Para sua sorte, terá o apoio 
de Bruce Banner e de uma ex-val-
quíria – guerreira treinada para 
proteger o reino asgardiano. Às ve-
zes, pode contar também com seu 
irmão Loki, mas nem sempre essa 
ajuda é certa.

A história, contada em Thor: 
Ragnarok, traz uma pequena apari-
ção de Dr. Estranho e faz parte dos 
filmes do Universo Cinematográfi-
co Marvel. l

DIVULGAÇÃO

Período: Março
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AGENDA  CULTURAL
Fique por dentro de alguns dos eventos que acontecerão nas lojas da Livrarias 

Curitiba e Livrarias Catarinense da sua cidade nos meses de maio e junho

PARANÁ
Curitiba

LIVRO DOS PRESIDENTES
 Livrarias Curitiba – Shopping Curitiba

 Quinta-feira, dia 3 de maio, 19h30

Lançamento do livro, bate-papo e sessão de 
autógrafos com Alcion Bubniak e o artista 
Di Magalhães.

A obra com capa dura traz no conteúdo 85 
fotos, em sua grande maioria de personali-
dades que foram presidentes do Rotary Club 
de Curitiba, com suas respectivas biografias. 
Tem ainda 49 obras a bico de pena do artista 
Di Magalhães sobre pontos turísticos de Curi-
tiba e textos que abordam como funciona o 
Rotary no Brasil, no mundo, além de caracte-
rísticas desta instituição.
Alcion Bubniak é presidente do Rotary Club 
de Curitiba na gestão 2017/2018. Di Maga-
lhães é bacharel em artes visuais e professor 
em Curitiba.

COMO SER FELIZ: A 
CONSCIÊNCIA DA NOVA ERA

 Livrarias Curitiba – Shopping Estação

 Quarta-feira, dia 9 de maio, 19h30

Lançamento do livro, bate-papo e sessão de 
autógrafos com Michele Martini.
A obra apresenta uma 
forma de compreensão 
que levará o leitor a per-
ceber que o estado tão 
almejado de felicidade 
pode ser vivido a todo 
momento, ainda que in-
serido nas atividades e 

rotinas que considera difícil, ou mesmo ao re-
lacionar-se com pessoas que se apresentam 
como obstáculos ao seu equilíbrio.
Michele Martini é designer, terapeuta, escri-
tora, médium, canalizadora e idealizadora da 
Congregação de Paz e Transformação, onde 
publica os seus trabalhos. 

A MAMÃE É PUNK – CRÔNICAS 
DA ADOLESCÊNCIA

 Livrarias Curitiba – Shopping Estação

 Quinta-feira, dia 10 de maio, 19h30
Lançamento do livro, bate-papo e sessão de 
autógrafos com Ana Cardoso.

O que acontece quando 
saímos da zona de con-
forto da maternidade, 
aquela fase semi tran-
quila em que as crianças 
fazem o que nós orien-
tamos e correm para os 
nossos braços sempre 
que estão com algum 
problema? 
Ana Cardoso é mestre em Sociologia Políti-
ca na UFSC, autora de três livros – entre eles 
o best-seller A mamãe é rock – é fundadora 
e coordena o projeto cultural Bonne Chance, 
trabalha na start up Canal Bloom, uma pla-
taforma sócio educacional voltada à primei-
ra infância, escreve para a revista Pais&Filhos, 
palestrou duas vezes no TEDx e está sempre 
inventando moda nos poucos minutos livres.

CINEMARDEN UM GUIA 
POSSÍVEL DE FILMES – VOL. 3

 Livrarias Curitiba – Shopping Estação

 Quinta-feira, dia 17 de maio, 19h30
Lançamento do livro, bate-papo e sessão de 
autógrafos com Marden Machado.
Depois de lançar os dois primeiros volumes, 
o autor apresenta seu novo guia com “prefá-

cil” do escritor Domin-
gos Pellegrini. A obra 
traz novas resenhas 
que procuram desta-
car filmes que possam 
despertar no leitor o 
desejo, em primeiro lu-
gar, de vê-los. E, a par-
tir daí, fazer crescer a 
vontade de ver mais e 
mais filmes.
Marden Machado é jornalista, trabalhou e es-
creveu em diversos meios de comunicação. 
Servidor da Justiça Eleitoral desde 1985, é pa-
lestrante, roteirista e comentarista de cinema 
do programa Light News, da rádio Transamé-
rica Light FM e das rádios CBN Curitiba e CBN 
Londrina. Mantém o canal no YouTube www.
youtube.com/cinemarden e o site www.cine-
marden.com.br

DESVENDE O PODER DA 
INTELIGÊNCIA ESPIRITUAL

 Livrarias Curitiba – Shopping Palladium

 Sexta-feira, dia 18 de maio, 19h30

Lançamento do livro, bate-papo e sessão de 
autógrafos com Djalma Pinho.
A inteligência espiritual leva a uma vida de 
propósito e de valor superior, gerando naque-
le que a encontra um senso de direção e dis-
posição, com energia para as realizações e a 
superação de desafios. O autor desvendou o 
código utilizado por Jesus para o desenvolvi-
mento dessa que é conhecida como a inteli-
gência das inteligências. 
Djalma Pinho é graduado em Economia pela 
Universidade Gama Filho, também é mes-
tre em Liderança e Ph.D em Filosofia da Teo-
logia pela Florida Christian University, Master 
Coach, membro do Institute of Coaching at 
McKlen Hospital, empresário e consultor de 
empresas como Bradesco e Sul América, tota-
lizando mais de 25 anos de experiência. 
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Agenda Cultural / LER&CIA

EQUILÍBRIO E VITALIDADE – A 
SÁUDE INTEGRAL POR MEIO 
DO AYURVEDA E DO YOGA

 Livrarias Curitiba – Shopping Estação

 Segunda-feira, dia 28 de maio, 19h30

Lançamento do li-
vro, bate-papo e 
ses  são de autógrafos com Carolina D’Agno-
luzzo Moreira e Maria Cecília Lunardelli.
Nesta obra o leitor terá a compreensão fun-
damental do ayurveda e do yoga como meto-
dologias complementares. As práticas, quan-
do adequadas, revelam o entendimento das 
constituições (biotipos) específicos do corpo. 
As autoras apresentam as mais importantes 
considerações para a prevenção e o auxílio no 
tratamento de desequilíbrios.
Carolina D’Agnoluzzo Moreira é coach e pro-
fessora de Yoga. Maria Cecília Lunardelli atua 
como terapeuta ayurvédica e chef de cozinha.

PALESTRA: FEEDBACK – 
UMA VIA DE MÃO DUPLA

 Livrarias Curitiba – Shopping Palladium

 Terça-feira, dia 29 de maio, 19h30
Participe da palestra e sessão de autógrafos 
com Paulo Roberto de Araújo.

O feedback se constitui em uma das ferramen-
tas de gestão de pessoas que oferece grande 
eficácia. Além de aprimorar e fortalecer as re-
lações interpessoais no ambiente de trabalho, 
na família, entre amigos e outras esferas de re-
lacionamento, ele promove o desenvolvimen-
to de competências comportamentais e técni-
cas essenciais a todos os indivíduos. Como dar 
e receber feedback? Quando ele se aplica?
Paulo Roberto de Araújo é especialista em 
Gestão Estratégica de Pessoas, coaching e 

autor dos livros A Bíblia e a administração de 
conflitos, A Bíblia e a gestão de pessoas e A 
Bíblia e as competências comportamentais. É 
palestrante nacional e internacional e profes-
sor do ensino superior.

CICLO DE PALESTRAS BPW 
CURITIBA – VENDA MAIS 2018

 Livrarias Curitiba – 
ParkShoppingBarigüi

 Segunda-feira, dia 11 de junho, 19h30

A BPW Curitiba convida para duas confe-
rências. 

A primeira será ministrada por Deborah Dzier-
wa e o tema será O que você faria com 2h li-
vres por dia? A segunda será coordenada por 
Nicole Melhem e o assunto é Domine seu dia: 
organização em tempo real.
Deborah Dzierwa é diretora executiva da 
Stratus – consultoria em desenvolvimento e 
gestão organizacional, cursos e workshops. 
Nicole Melhem é especialista em PNL, em 
mercado financeiro, em gestão e planejamen-
to estratégico e em gestão de projetos.

SANTA CATARINA
Balneário Camboriú

CROATOAN – LIVRO 1
 Livrarias Catarinense – Balneário 

Shopping

 Segunda-feira, dia 21 de maio, 19h30

Lançamento do livro, bate-papo e sessão de 
autógrafos com Arthur Sanches.
Tantas mortes de companheiros de batalha 
e de inimigos. Não vejo a hora que tudo isso 
acabe... Mas nunca acaba, não é?! Sempre tem 
alguém querendo ir 
contra a ordem, por 
achar que sua pró-
pria ordem é a me-
lhor. Ou, como é na 
maioria das vezes, 
apenas busca o 
controle para bene-
fício próprio. 
Arthur Sanches é 
amante de jogos 
digitais e analógi-

cos, apaixonado por filmes e seriados da era 
medieval e fantasia. Possuidor de sonhos lou-
cos e insanos, muitos estão/estarão em livros.

Blumenau

ENTRE OS DIFERENTES
 Livrarias Catarinense – Neumarkt 

Shopping

 Terça-feira, dia 28 de maio, 19h30

Lançamento do livro 
e sessão de autógra-
fos com R. C. Lyra.
No ano de 2039, após 
as hecatombes des-
critas nas profecias 
so  bre o Planeta Azul, 
So  lana, uma médica 
ido  sa, desperta de um 
coma de três anos e 
des  cobre que os seus 
colegas têm a intenção 
de desligar os aparelhos que a mantém viva. 
R.C. Lyra é médica e autora do livro Paralelo 19.

SÃO PAULO
Diadema

BIG TIME ORCHESTRA 
IN NEW ORLEANS

 Livrarias Curitiba - 
Shopping Praça da Moça

 Terça-feira, dia 8 de maio, 19h30

Lançamento do disco, pocket-show e sessão 
de autógrafos com a Big Time Orchestra.
Com 12 anos de estrada, a banda lança seu 
mais recente álbum que foi gravado em New 
Orleans, nos Estados Unidos. Misturando 
jazz, rockabilly e rock o grupo que faz parte 
do programa Sensacional na Rede TV supe-
ra os 1200 shows por todo o Brasil e países 
da América do Sul, além de turnês no Japão 
e EUA. 

C A R O L I N A 
D ’AG N O L U Z Z O  M O R E I R A 

é coach e professora de Yoga. Atua 
desde 2009 com um público diverso, 
oferecendo atendimentos personalizados, 
aulas, workshops, cursos, vivências e 
retiros espirituais. Está comprometida 
em proporcionar o que há de mais 
atualizado, consistente e completo 
nas abordagens do coaching e do 
Yoga. Sua meta profi ssional é tornar 
os conhecimentos do Yoga acessíveis 
para o benefício das pessoas. Carolina 
compartilha a simplicidade e a sabedoria 
presentes nessa prática, o que muito 
contribui para a boa compreensão 
da importância da consciência e do 
equilíbrio – emocional, mental ou 
físico –, além do bem-estar e da 
longevidade do ser humano.M A R I A  C E C Í L I A 

L U N A R D E L L I

atua como terapeuta ayurvédica e 
chef  de cozinha. Em 2010 iniciou 
sua formação nas ciências do Yoga 
e do Ayurveda, aprofundando 
mais tarde os estudos na Índia. 
É proprietária do Tulsi Cozinha 
Ayurvédica e ministra aulas e 
workshops de culinária natural. Sua 
culinária está integrada à terapia 
ayurvédica, auxiliando as pessoas na 
busca natural da saúde integral, do 
bem-estar e da qualidade de vida.
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AS  C I Ê N C I AS  D O  AY U RV E DA  E  D O  YO G A 
constituem um dos sistemas sagrados de cura mais antigos 
do mundo. Unidas, fazem uma abordagem completa de 
transformação da saúde e da vitalidade, proporcionando 
cura e expansão da consciência. Ambas trabalham o 
gerenciamento de energia como método efetivo para 
reduzir o estresse, criar equilíbrio pessoal, eliminar 
doenças e aliviar dores crônicas. 

Neste livro, o leitor terá a compreensão fundamental do 
ayurveda e do yoga como metodologias complementares; 
há informações necessárias de como aplicá-las na rotina 
diária para adquirir saúde e bem-estar. As práticas, quando 
adequadas, revelam o entendimento das constituições 
(biotipos) específi cos do corpo. As autoras apresentam 
as mais importantes considerações para a prevenção e 
o auxílio no tratamento de desequilíbrios. 

C E C Í L I A  e C A R O L I N A  uniram seus conhecimentos 
sobre ayurveda e yoga para instigar o despertar do ser 
humano, abrindo os olhos do corpo e da alma do leitor 
para as reais preocupações e necessidades da saúde e 
do bem-estar. A meta é introduzi-lo a um estilo de vida 
saudável e recompensador, que, uma vez compreendido 
e aplicado, será capaz de transformar sua vida.

A saúde integral por meio
 do ayurveda e do yoga

Equilíbrio Equilíbrio 
e vitalidade
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C A R O L I N A 
D ’AG N O L U Z Z O  M O R E I R A 
é coach e professora de Yoga. Atua desde 2009 com um público diverso, oferecendo atendimentos personalizados, aulas, workshops, cursos, vivências e retiros espirituais. Está comprometida em proporcionar o que há de mais atualizado, consistente e completo nas abordagens do coaching e do Yoga. Sua meta profi ssional é tornar os conhecimentos do Yoga acessíveis para o benefício das pessoas. Carolina compartilha a simplicidade e a sabedoria presentes nessa prática, o que muito contribui para a boa compreensão da importância da consciência e do equilíbrio – emocional, mental ou físico –, além do bem-estar e da longevidade do ser humano.

M A R I A  C E C Í L I A 
L U N A R D E L L I

atua como terapeuta ayurvédica e chef  de cozinha. Em 2010 iniciou sua formação nas ciências do Yoga e do Ayurveda, aprofundando mais tarde os estudos na Índia. É proprietária do Tulsi Cozinha Ayurvédica e ministra aulas e workshops de culinária natural. Sua culinária está integrada à terapia ayurvédica, auxiliando as pessoas na busca natural da saúde integral, do bem-estar e da qualidade de vida.
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AS  C I Ê N C I AS  D O  AY U RV E DA  E  D O  YO G A constituem um dos sistemas sagrados de cura mais antigos do mundo. Unidas, fazem uma abordagem completa de transformação da saúde e da vitalidade, proporcionando cura e expansão da consciência. Ambas trabalham o gerenciamento de energia como método efetivo para reduzir o estresse, criar equilíbrio pessoal, eliminar doenças e aliviar dores crônicas. 

Neste livro, o leitor terá a compreensão fundamental do ayurveda e do yoga como metodologias complementares; há informações necessárias de como aplicá-las na rotina diária para adquirir saúde e bem-estar. As práticas, quando adequadas, revelam o entendimento das constituições (biotipos) específi cos do corpo. As autoras apresentam as mais importantes considerações para a prevenção e o auxílio no tratamento de desequilíbrios. 
C E C Í L I A  e C A R O L I N A  uniram seus conhecimentos sobre ayurveda e yoga para instigar o despertar do ser humano, abrindo os olhos do corpo e da alma do leitor para as reais preocupações e necessidades da saúde e do bem-estar. A meta é introduzi-lo a um estilo de vida saudável e recompensador, que, uma vez compreendido e aplicado, será capaz de transformar sua vida.

A saúde integral por meio
 do ayurveda e do yoga

Equilíbrio Equilíbrio 
e vitalidade
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LER&CIA / Agenda Cultural

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 maio:

PARANÁ

CURITIBA

ALEMÃO
Data: sextas-feiras às 19h30
Local: Livrarias Curitiba 
– Shopping Curitiba

ESPANHOL
Data: sextas-feiras, às 19h
Local: Livrarias Curitiba 
– Shopping Estação 

FRANCÊS
Data: sextas-feiras, às 18h30
Local: Livrarias Curitiba 
– Shopping Curitiba

INGLÊS
Data: sextas-feiras, às 18h30 
Local: Livrarias Curitiba 
–  ParkShoppingBarigüi

Data: sextas-feiras, às 20h15
Local: Livrarias Curitiba 
– Shopping Estação

Conversation 
Hour
Data: sextas-feiras, às 18h30
Local: Livrarias Curitiba 
- Shopping Palladium
* Nesse mês o o tema é Food 
for thought (All Ages)..

JOINVILLE | CLUBE DE 
CONVERSAÇÃO DE LIBRAS

Data: quintas-feiras, dias 3 e 17 de maio, 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. 

APOIO: 

ITALIANO
Data: sextas-feiras, às 20h30
Local: Livrarias Curitiba 
– Shopping Curitiba

MARINGÁ 

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

PONTA GROSSA

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

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

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

JOINVILLE

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

SÃO PAULO

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

MANDARIM
Data: quintas-feiras, dias 10 
e 24 de maio, às 20h
Local: Livrarias Curitiba – Vale Sul Shopping
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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: 
12h – Boca Maldita/Rua das Flores 
14h – Shopping Palladium 
14h30 – Shopping Jardim das Américas 
16h30 –ParkShoppingBarigüi 
16h30 – Shopping Curitiba 
17h – Shopping São José
17h30 – Shopping Mueller 
17h45 – Shopping Estação

FLORIANÓPOLIS
Todo sábado: 
10h – Rua Felipe Schmidt, 60
15h – Beiramar Shopping
15h – Continente Shopping

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

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.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Todo sábado, às 15h, no Vale Sul Shopping . 

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

DIADEMA
Todo sábado, às 16h, no Shopping Praça da Moça.

SÃO PAULO
Todo sábado, às 16h, no Shopping Metrô Tucuruvi.  

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

CONFIRA O QUE ACONTECEU NA HORA DO 
CONTO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL!

CRICIÚMA

FLORIANÓPOLIS FLORIANÓPOLIS

SÃO PAULOCURITIBA
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LER&CIA / Holofote

THAÍS 
VILARINHO,
ESCRITORA

 > Há algum tempo, a internet 
abriu espaço para que as 
mães pudessem falar sobre 
o lado B e os percalços da 
maternidade. Isso acabou 
permitindo que cada vez mais 
mulheres compartilhassem 
experiências e, principalmente, 
sentimentos sobre a vida após 
a chegada dos filhos. Foi na 
web que a fonoaudióloga 
Thaís Vilarinho percebeu 
como os seus textos sobre 
a vida de mãe impactavam 
muitas pessoas. Das reflexões 
colocadas no seu perfil no 
Instagram (@maeforadacaixa) 
surgiu o livro de mesmo 
nome. Em entrevista 
exclusiva à LER&CIA, Thaís 
conta mais sobre a obra.

LER&CIA | Como surgiu a ideia de lançar 
o livro Mãe fora da caixa?
Thaís Vilarinho | A ideia do livro 
surgiu devido à identificação das mi-
nhas leitoras com os textos que eu 
posto no Instagram. As centenas de 
comentários positivos dizendo que 
os textos chegam sempre em boa 
hora e que elas se sentem bem ao ler 
me motivaram demais a escrever o li-
vro. Queria que os textos ganhassem 
outro veículo que não só a internet 
para chegar em cada vez mais mães.

Qual é o principal objetivo do livro?
O principal objetivo do livro é abra-
çar e acolher milhares de mães. Fa-
zer com que elas percebam que ma-
ternidade perfeita não existe, que 
somos humanas e que se falarmos a 
real, dividirmos todos os nossos sen-
timentos vai fazer com que tudo fi-
que mais leve. 

Antes de ser livro, Mãe fora da caixa 
já era um perfil no Instagram. Por que 
você iniciou esse projeto?
Iniciei esse projeto com base na mi-
nha experiência pessoal. Quando me 
tornei mãe percebi rapidamente que 
ninguém fala da experiência comple-
ta. Só falam da parte cor-de-rosa. En-
tão resolvi começar a escrever sobre 
as minhas reais impressões sobre ser 
mãe. Do amor e do auê. E para a mi-
nha surpresa minhas leitoras sempre 
se identificaram com os textos.

Quais foram, para você, os maiores desa-
fios da maternidade?
O pós-parto (puerpério) foi um gran-
de desafio principalmente no pri-
meiro filho. Acho que foi um grande 
desafio porque, há 10 anos, ninguém 
falava sobre a verdade dessa fase. 
Por isso no livro procurei falar mui-
to desse momento. Percebo através 
dos recados que recebo que a leitu-
ra acaba dando leveza para as mães 
que estão passando pelo puerpério. 
Outro desafio, para mim, é educar. 
Quando eles são pequenos achamos 
que é cansativo acordar de madruga-
da, mas a educação é sem duvida o 
ponto mais trabalhoso e cansativo da 
maternidade na minha opinião. Mas 
o mais necessário também.

O que os leitores vão encontrar na obra?
Vão encontrar meu coração e alma 
de mãe escancarados. Vão encontrar 
textos meus, de leitoras e de convi-
dados. As leitoras me dizem que 
é um livro de cabeceira e que elas 
querem reler sempre. Dizem que 
não conseguem parar de ler e que 
têm dó na hora que terminam a lei-
tura. É tão bom saber disso. O Mãe 
fora da caixa é um livro que fala so-
bre a maternidade como ela é. Sem 
regras, sem filtros.

Se você pudesse dar apenas um conse-
lho para uma mãe de primeira viagem, 
qual seria?
Relaxe e aproveite. Tudo passa. Ne-
nhuma fase dura para sempre. Apro-
veite o presente porque depois da 
saudade. l

CONHEÇA A OBRA

MÃE FORA 
DA CAIXA
THAÍS VILARINHO
Editora Buzz 
De R$ 39,90 
por R$ 35,90
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