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Editorial / LER&CIA

SELO
CARBONO 

ZERO

Já ouviu aquela frase que diz: “família é tudo igual, mas 
a minha é mais legal”? Realmente, todas as famílias são in-
críveis, mas tem uma que merece destaque: Sr. Incrível, Mu-
lher Elástica, Violeta, Flecha e Zezé voltam aos cinemas na 
sequên  cia da animação Disney. Confira mais sobre a novida-
de emnossa matéria de capa.

Falando em família, trouxemos duas entrevistas especiais 
que vão fazer você refletir sobre paternidade, legado e relacio-
namentos. Fabricio Carpinejar fala da importância de amar 
os pais enquanto ainda estão conosco e Cristovão Tezza conta 
mais da sua relação com a família, com a literatura e com a 
carreira de escritor.

Outra entrevista exclusiva dessa edição é com o historia-
dor Leandro Karnal que fala sobre manifestações de ódio e a 
criação de uma cultura de paz na sociedade atual. Falando em 
paz, ou melhor, em guerra, a revista dá sequência à série de 
matérias especiais sobre conflitos mundiais e indica algumas 
obras culturais com a temática da Guerra Fria.

Confira também uma matéria sobre startups e como elas 
têm revolucionado a economia; aproveite a Copa do Mundo 
virtual com a atualização do FIFA 18 e viva a nostalgia dos 25 
anos do início da franquia Jurassic Park.

Finalize essa edição com um brinde, conferindo dicas para 
escolher um bom vinho em nossa adega.

Aproveite as centenas de ofertas de livros, áudio e vídeo, 
tecnologia, papelaria, presentes, brinquedos, geek e as promo-
ções especiais de férias.

 
Boa leitura!
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Christopher Nolan, depois do sucesso de sua 
trilogia do Batman, obteve liberdade para 
realizar qualquer filme que quisesse.  Quem 
conhece os trabalhos de Nolan sabe que 
ele gosta de ter os pés bem no chão. Não é 
diferente em Interestelar. Apesar de se passar 
no futuro e ser uma autêntica ficção científica, 
o filme é impregnado de um senso de realidade 
fortíssimo. Para isso, contribuiu sobremaneira 
a consultoria do físico americano, Dr. Kip 
Thorne, que se envolveu tanto que acabou 
como um dos produtores executivos. Na trama, 
a Terra está com boa parte de suas reservas 
naturais consumidas. Uma poeira contínua 
destrói quase todas as plantações, exceto as de 
milho. Neste cenário, o ex-astronauta Cooper 
(Matthew McConaughey) é convocado para 
liderar uma missão espacial. Acompanhado 
de outros astronautas, ele tem como missão 
encontrar um novo planeta com as mesmas 
condições da Terra. Nolan torna crível a 
situação do planeta já nos primeiros minutos 
de projeção. Interestelar é aquele tipo de filme 
que fica melhor a cada nova visita. Foi assim 
comigo. Quando o vi pela primeira vez, não me 
agradou por inteiro. Uma segunda conferida 
mudou minha percepção. Na terceira vez 
que o vi, embarquei completamente e curti 
muito. Que bom que ainda existem filmes 
assim, que exigem paciência e perseverança 
do espectador. E antes que eu me esqueça 
de mencionar, a jovem atriz Mackenzie Foy, 
que faz a filha de Cooper quando menina, é 
talentosíssima. O filme ganhou o prêmio de 
melhores efeitos especiais no Oscar 2015. 

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.

LOGAN - R$ 19,90 (Fox Video)
(Logan - EUA/ 2017)
Direção: James Mangold
Duração: 137 minutos

RAZÕES 
MUSICAIS 
PARA AMAR 
OS ANOS 70
A década de 1970 foi 
uma época de muitas 
revoluções históricas e 
também envolvendo a 
música. Confira alguns 
marcos do cenário 
musical nesse período.

1, 2, 3

AEROSMITH

Foi no ano de 
1970 que Steven 
Tyler, Joe Perry e Tom 
Hamilton formaram o trio 
que logo se tornaria a ban-
da, que reúne sucessos nos 
mais de 40 anos de estrada.

U2

Sem dúvida, 
uma das maiores 
bandas de todos 
os tempos, U2 
também surgiu na década 
de 70. Foi em 1976 que 
o baterista Larry Mullen 
Jr. colocou o cartaz 
“procuram-se músicos” 
no mural da escola e 
encontrou os integrantes 
para o grupo irlandês.

NO BRASIL

Em plena 
ditadura 
militar, o Brasil 
conheceu alguns 
dos álbuns mais marcantes 
de sua história musical 
na década de 1970, como 
Tim Maia (1970) e Secos e 
Molhados (1973).

INTERESTELAR – R$ 16,90 (Warner Video)
(Interstellar – EUA/ 2014)
Direção: Christopher Nolan
Duração: 169 minutos

Ao longo de 17 anos o ator 
australiano Hugh Jackman 
interpretou o mutante Wolverine 
em oito filmes: cinco junto com 
os X-Men e dois sozinho. Mas foi 
somente em sua nona aparição que 
a personagem fez jus à sua matriz 
original dos quadrinhos. Logan, 
dirigido por James Mangold, um 
dos autores do roteiro, ao lado de 
Scott Frank e Michael Green, é o 
filme que os fãs da Arma X tanto 
esperavam desde sua primeira 
aparição nos cinemas, no ano 2000. 
A ação se passa em um futuro 
próximo, onde Logan (Jackman), 
envelhecido e cansado, trabalha 
como motorista de limusine. Ele vive 
escondido e cuida de um doente 
Professor Xavier (Patrick Stewart). 
Certo dia é procurado por uma 
mulher que pede sua ajuda para 
proteger Laura (Dafne Keen), uma 
jovem mutante como ele. Isso faz 
com que eles sejam perseguidos 
por um grupo fortemente armado 
que deseja capturar a menina. 
Logan foi anunciado como a última 
participação de Jackman no papel 
de Wolverine. Como a bilheteria 
foi muito boa, as coisas podem 
mudar. De qualquer maneira, se 
for mesmo o último, pelo menos 
o ator se despede de seu icônico 
personagem com um filme à altura.
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https://www.livrariascuritiba.com.br/dvd-logan-hugh-jackman-patrick-stewart-av106379/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/dvd-interestelar-matthew-mcconaughey-av099881/p


LITERATURA

JÚLIO VERNE PARA TODOS
A editora Nova Fronteira traz ao 
público o box Grandes obras de 
Júlio Verne (de R$ 129,90 por 
R$ 99,90), da coleção Clássicos 
Light. A série tem o objetivo 
de oferecer importantes obras 
literárias em um formato mais 
acessível. Não são resumos 
nem trechos selecionados, mas 
sim um minucioso trabalho de 
redução do texto original, sem 
perder a essência da narrativa, 
tom e estilo do autor. Nesse box 
estão reunidos três clássicos de 
Verne: Vinte mil léguas submarinas, de 1870; A volta ao mundo em 
80 dias, de 1872, e A ilha misteriosa, de 1874.

MÚSICA

GESSINGER AO VIVO
O compositor, 
escritor, cantor 
e multi- 
instrumentista 
Humberto 
Gessinger acaba 
de lançar novo 
álbum: Ao Vivo 
Pra caramba: 
A revolta dos 
dândis 30 Anos (Box DVD + CD 
– R$ 44,90). O show foi gravado em 
Porto Alegre e traz 17 faixas – sendo 
11 do disco A revolta do dândis, um 
dos mais importantes de sua carreira. 

GAMES

CINEMA

Curtas / LER&CIA

PARA OS FÃS DE MARVEL

O Universo Cinematográfico Marvel reúne 18 filmes que se ligam 
entre si: alguns em detalhes, outros descaradamente (lembra da 
matéria da edição 79?). Para facilitar a vida de quem curte os longas, 
a Disney lançou os box separados por fases das produções. No box 
da Fase 1 (R$ 99,90) são 6 DVDs que reúnem: Homem de Ferro 1 e 
2, O incrível Hulk, Thor, Capitão América – O primeiro vingador e 
Os Vingadores. No box da fase 2 (R$ 99,90) também são 6 DVDs, 
com os filmes: Homem de Ferro 3, Thor: O mundo sombrio, Capitão 
América 2 – O soldado invernal, Guardiões da Galáxia, Vingadores 
– Era de Ultron e Homem-Formiga. Vale lembrar que você vai 
encontrar cenas inéditas e comentários dos diretores.

30 ANOS DE 
HADOUKEN

O clássico jogo de luta Street Fighter 
completa 30 anos em 2018. Para 
comemorar a data, a Capcom 
lançou uma edição especial do 
game para PS4 e Xbox One. Street 
Fighter 30th anniversary collection 
(R$ 179,90) é uma coleção com 12 
títulos clássicos da franquia. Os fãs 
da saga também poderão conferir 
mais informações sobre a história 
do jogo, biografia dos personagens, 
trilha sonora, linha do tempo 
interativa e muito mais.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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https://www.livrariascuritiba.com.br/box-grandes-obras-de-julio-verne-nova-fronteira-lv430847/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/dvd-humberto-gessinger-ao-vivo-pra-caramba--a-revolta-dos-dandis-30-anos--dvd---cd--2018-av108155/p


MÚSICA ENTRE PAIS E FILHOS

LER&CIA / Lojas
OPINIÃO

INTERNET
      SITE 
www.livrariascuritiba.com.br

SAC: 0800 643 9697

      FACEBOOK
www.facebook.com/grupolivrariascuritiba

      TWITTER
twitter.com/livcuritiba

      INSTAGRAM
grupolivrariascuritiba

BALNEÁRIO CAMBORIÚ
•  Balneário Shopping (47) 3263-8512

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

CRICIÚMA
• Nações Shopping (48) 2101-8940

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

ITAJAÍ
• Itajaí Shopping (47) 3083-9232

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

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

LONDRINA 
• Catuaí Shopping (43) 3294-8300

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

PONTA GROSSA 
• Shopping Palladium (42) 3219-5650

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

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

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

• Shopping Metrô Tucuruvi  (11) 4873-0840

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

 

“Um dos artistas que eu amo ouvir 
com o meu filho é Ray Charles. 
Ele é um dos representantes da 

música negra norte-americana, que 
é um gênero pelo qual eu sou super 
apaixonado, e meu filho também se 
tornou um amante desse estilo de música, 
crescendo e ouvindo muito comigo. Meu filho 
tem um ouvido musical fantástico, vai aos meus shows 
desde pequeno, conhece música como se fosse um músico. 
É muito bacana ter esse envolvimento com o próprio filho 
e a música negra é isso, um gênero que une técnica e 
sentimento. E o Ray é, sem dúvida, um dos representantes 
que consegue passar isso por meio da música.”

Ari Borgesaiores é pianistas de blues e lançou 
recentemente o disco Rock’n Jazz

“Na memória estou eu no carro no 
meio dos meus irmãos, observando 
minha mãe abrir a caixa do CD e 

na sequência ver meu pai soltar um 
‘ihaa’, sacudindo os ombros enquanto 
seguia firme com as mãos no volante: 
lá vinha Tonico e Tinoco ou Milionário e 
José Rico. Cresci ouvindo Moreninha linda 
da voz nada afinada do meu pai. E embora isso não tenha 
formado meu gosto musical, formou minha sensibilidade 
para perceber o simples e o alegre da vida, como ele faz – 
hoje vivo só daquilo que a felicidade possa me acompanhar.”

Carolina Loch é coordenadora institucional da Bienal 
Internacional de Arte Contemporânea de Curitiba

“Durante minha infância, costumava 
ouvir com meu pai estilos diversos 
de músicas e bandas, em 

especial artistas de música regional 
como Gaúcho da Fronteira, Grupo 
Quero Quero e Os Serranos. Também 
ouvíamos artistas internacionais como 
a banda inglesa Bee Gees e o cantor 
francês da década de 1970, Patrick Hernandez.”

Neto Vettorello é grafiteiro e artista multiplataforma
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Livros / LER&CIA
LI

TE
RA

TU
RA

DE R$ 49,90

POR R$ 44,90
A ESSÊNCIA DO MAL 
LUCA D. ANDREA/ Intrínseca

Jeremiah Salinger se muda com a 
família para uma região remota da 
Itália. Após um acidente, ele pas-
sa a ser atormentado pela ideia de 
que existe nas montanhas ao redor 
uma força que não consegue en-
tender e a que chama de “a besta”.

R$ 29,90

POR R$ 26,90
A ALMA INDOMÁVEL
MICHAEL A. SINGER/ Sextante

O que é essa voz que fala sem pa-
rar dentro da minha cabeça? Como 
manter a serenidade diante do fala-
tório mental que julga, critica e de-
cide por mim? Como viver sem ser 
comandado por essa voz que não 
consigo controlar? 

DE R$ 44,90

POR R$ 40,40
UM BANQUETE 
PARA HITLER 
V. S. ALEXANDER/ Gutenberg

Eu, Magda Ritter, conhe-
ci Hitler. Eu era uma das 
quinze mulheres que pro-
vavam sua comida, pois o 
Fürher era obcecado com 
a possibilidade de ser en-
venenado. Ninguém, ex-
ceto meu marido, sabe 
o que eu fiz. Mas os se-
gredos precisam ser re-
velados.

LANÇAMENTO

DE R$ 49,90

POR R$ 44,90
O QUE ALICE 
ESQUECEU 
LIANE MORIARTY/ Intrínseca

Alice tinha certeza de 
que era feliz: aos 29 anos, 
casada com Nick, um 
marido lindo e amoroso, 
aguardando o nascimen-
to do primeiro filho ro-
deada pela família. Mas 
tudo parece ir por água 
abaixo quando ela acorda 
no chão da academia, dez 
anos depois.

LANÇAMENTO

DE R$ 29,90

POR R$ 26,90
BAÍA DOS 
SUSPIROS
NORA ROBERTS/ Arqueiro

Livro 2 da série Os guar-
diões. Para celebrar a 
ascensão ao trono da 
rainha, as deusas da lua 
criaram três estrelas: de 
fogo, água e gelo. Mas a 
deusa da escuridão as fez 
cair do céu, pondo em ris-
co o destino de todos os 
mundos. 

LANÇAMENTO

LANÇAMENTO

LANÇAMENTO

 O
fe

rt
as

 v
ál

id
as

 d
e 

0
1/

07
/2

0
18

 a
 3

1/
0

8/
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
.

DISPONÍVEL A 
PARTIR DE
12.07.2018

DISPONÍVEL A 
PARTIR DE
12.07.2018
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Admirável mundo novo
De: R$ 39,90  Por: R$ 35,90

Atlas mundial do vinho
De: R$ 99,90  Por: R$ 79,90

favoRita
De: R$ 79,90  Por: R$ 71,90

O paraíso são os outros
De: R$ 44,90  Por: R$ 40,40

Lênin
De: R$ 74,90  Por: R$ 67,40

A MELHOR SELEÇÃO DE LIVROS PARA O DIA DOS PAIS!
www.globolivros.com.br
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https://www.livrariascuritiba.com.br/essencia-do-mal-a-intrinseca-lv431441/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/alma-indomavel-a-sextante-lv432803/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/um-banquete-para-hitler-gutenberg-lv429998/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/que-alice-esqueceu-o-intrinseca-lv432042/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/baia-dos-suspiros-livro-2-arqueiro-lv432801/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/paraiso-sao-os-outros-o-biblioteca-azul-lv432345/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/admiravel-mundo-novo-biblioteca-azul-lv340557/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/favorita-globo-lv431957/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/lenin-um-retrato-intimo-globo-lv432811/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/atlas-mundial-do-vinho-globo-estilo-lv368206/p


 > A água no estado 
líquido muda muito 
rapidamente de forma 
de acordo com o 
recipiente, mas continua 
sendo água, concorda? 
Essa é a metáfora que 
o sociólogo, filósofo 
e escritor polonês 
Zygmunt Bauman faz 
em relação a questões 
contemporâneas do 
cotidiano, que são 
debatidas em suas 
obras Modernidade 
líquida e Amor líquido, 
publicadas em 1999 e 
2003, respectivamente. 
“Ao mesmo tempo em 
que tudo está mudando 
muito depressa, alguns 
problemas permanecem 
os mesmos”,  observa 
o doutor em Ciências 
Sociais e professor 
da Faculdade Cásper 
Líbero, Luís Mauro Sá 
Martino, em referência 
às contribuições 
de Bauman. 

LER&CIA / Série Clássicos da Literatura 

TUDO MUDA. 
O TEMPO TODO. 
(OU COMO ENTENDER A SOCIEDADE LÍQUIDA)

ILUSTRAÇÃO: ROBSON VILALBA/ THAPCOM
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AMOR  
LÍQUIDO

Jorge Zahar 
R$ 59,90

Série Clássicos da Literatura / LER&CIA

PARA LER

MODERNIDADE 
LÍQUIDA
Jorge Zahar 
R$ 74,90

– amor – 
Para Martino, a melhor resposta para o que é o amor lí-

quido está no subtítulo do livro: A fragilidade dos laços hu-
manos. “Por que fragilidade? Porque, na modernidade, a ve-
locidade das mudanças é muito alta – e isso afeta o modo 
como nos relacionamos. Relacionamentos demandam tem-
po, atenção e dedicação recíproca. A questão, indica Bau-
man, é como fazer isso diante do número de compromissos 
e exigências do cotidiano.” 

Bittencourt define o amor líquido como um fenômeno 
próprio da era atual da aceleração da comunicação, cada 
vez mais vertiginosa, efêmera, da transformação das pessoas 
em mercadorias, que somente servem como coisas descartá-
veis, das quais usufruímos seu potencial afetivo e depois as 
dispensamos. l

– por que são 
clássicos? –

“Um clássico é um livro que 
nos ajuda a entender problemas 
atuais, mesmo que tenha sido es-
crito há muitos séculos. No caso 
de  Amor líquido  e  Modernida-
de líquida, embora tenham sido 
publicados décadas atrás, parece 
que foram escritos ontem. Eles 
falam com nossa época”, diz 
Martino.

– modernidade –
Renato Nunes Bittencourt, 

que é doutor em Filosofia pela 
UFRJ, explica que as obras tra-
tam do problema da transição 
da modernidade para uma nova 
fase cultural, política e ideoló-
gica, chamada por Bauman de 
modernidade líquida. “Estamos 
na modernidade, mas em sua 
solvência, e isso nos abre um 
campo de ação incerto, para o 
bom ou para o ruim, conforme 
nos apresenta nas suas obras. A 
modernidade líquida é a pró-
pria expressão da contingência 
humana, pois nada é certo, defi-
nitivo, preciso.”

Martino corrobora essa afir-
mação, para ele a modernidade 
líquida é “uma época na qual 
convicções e incertezas cami-
nham lado a lado. Ao mesmo 
tempo em que nos deparamos 
com novidades todos os dias, ain-
da não conseguimos resolver an-
tigas questões. Em um exemplo, 
temos dezenas de aplicativos de 
redes sociais e relacionamentos, 
mas ainda estamos procurando 
encontrar a melhor maneira de 
viver com os outros”.
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DE R$ 54,90

POR R$ 49,40
A PRINCESA PROMETIDA
WILLIAM GOLDMAN/ Intrínseca

Clássico que deu origem ao filme 
cult dos anos 1980. Buttercup é 
uma camponesa que se apaixona 
perdidamente por Westley, o jovem 
humilde que trabalha na fazenda 
do pai dela. Juntos, descobrem o 
amor, mas são separados por um 
acidente.

DE R$ 39,90

POR R$ 35,90
NA SOMBRA DO 
MUNDO PERDIDO
ILKO MINEV/ Buzz

Relata a história das famílias Costa 
e Hazan ao longo de duas décadas. 
O pano de fundo é a batalha da de-
marcação contínua da reserva indí-
gena Raposa da Serra do Sol, em 
Roraima, e os violentos confrontos 
entre índios e colonos. 

DE R$ 44,90

POR R$ 40,40
AS GAROTAS SPRING
ANNA TODD/ Vergara e Riba

Uma história de amor en-
tre quatro irmãs. Em uma 
família aparentemente per-
feita de Nova Orleans, nos 
Estados Unidos, vivem qua-
tro garotas: Meg, Jo, Beth e 
Amy. Uma releitura do clássi-
co Mulherzinhas.

LANÇAMENTO

LANÇAMENTO LANÇAMENTO
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DE R$ 42,00

POR R$ 37,80
OS SEIS FINALISTAS
ALEXANDRA MONIR/ Jangada
Mudanças climáticas tornam nos-
so planeta inabitável, as grandes 
cidades do mundo estão debaixo 
d’água. Num último esforço, a Mis-
são Especial mais audaciosa da his-
tória é lançada: a colonização de 
Europa, uma das luas de Júpiter. 

LANÇAMENTO

DE R$ 29,90

POR R$ 26,90
A ARTE DE 
QUERER BEM
RUY CASTRO/ Estação Brasil

No ano em que comple-
ta 70 anos, Ruy Castro, um 
dos maiores escritores bra-
sileiros, reúne mais de uma 
centena de crônicas em que 
exercita o amor por sua pro-
fissão, por seus amigos, por 
seus ídolos, por sua cidade, 
pela música, pela vida. 

LANÇAMENTO

10 JULHO E AGOSTO DE 2018

DE r$ 29,90

POR r$ 26,90
DE r$ 29,90

POR r$ 26,90
DE r$ 39,90

POR r$ 35,90
DE r$ 39,90

POR r$ 35,90

PARA CADA ESTILO DE PAI, TEMOS O LIVRO PERFEITO PARA DAR DE PRESENTE!

DE r$44,90

POR r$ 40,40
DE r$ 39,90

POR r$ 35,90

PAPAI COMÉDIA ABRACE SEU FILHO O PAPAI É POP O PODER DO EU TE AMO PAI DE ELITE PAPAI PUNK

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

arte lu livrarias ALTERAÇÕES COM SANGRIA NOVO 3.pdf   1   04/06/2018   14:17:31
10 JULHO E AGOSTO DE 2018

https://www.livrariascuritiba.com.br/princesa-prometida-a-intrinseca-lv432043/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/na-sombra-do-mundo-perdido-buzz-lv432089/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/garotas-spring-as-vergara-e-riba-lv432091/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/seis-finalistas-os-jangada-lv432397/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/arte-de-querer-bem-a-estacao-brasil-lv432044/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/papai-comedia-da-descoberta-ao-parto-humanizado-belas-letras-lv415197/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/abrace-seu-filho-belas-letras-lv432346/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/papai-e-pop-o-capa-flexivel-belas-letras-lv382513/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/poder-do-eu-te-amoo-belas-letras-lv429568/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/pai-de-elite--belas-letras-lv432347/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/papai-punk-belas-letras-lv426998/p


HI
ST

ÓR
IA

DE R$ 59,90

POR R$ 53,90
DEUS – UMA HISTÓRIA 
HUMANA
REZA ASLAN/ Jorge Zahar

Um relato sobre como o conceito 
de Deus se desenvolveu ao longo 
da história – das pinturas nas caver-
nas até os dias de hoje. A história 
da religião é vista como uma busca 
de entender o sagrado, dando a ele 
traços e emoções humanas. 

LANÇAMENTO

DE R$ 97,90

POR R$ 88,00
O HOLOCAUSTO – UMA 
NOVA HISTÓRIA 
LAURENCE REES/ Vestígio

Laurence Rees passou 25 anos en-
trevistando os sobreviventes do 
Holocausto e os responsáveis pelo 
Terceiro Reich e seus horrores. Nes-
ta história arrebatadora, ele combi-
na esses testemunhos com as pes-
quisas acadêmicas mais recentes.  

LANÇAMENTO

DE R$ 89,90

POPR R$ 80,90
A COR DA LIBERDADE
NELSON MANDELA, MANDLA LANGA/ 
Jorge Zahar

Sequência de Caminhada até a li-
berdade, que traz as memórias de 
Nelson Mandela. Ele transformou 
um país destruído por séculos de 
colonialismo e apartheid em uma 
democracia plenamente funcional.
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DE R$ R$ 45,90

POR R$ 41,00
MEGHAN
ANDREW MORTON/ Seoman

Conta a história  da atriz americana 
afrodescendente, ativista e feminis-
ta. O impacto de Meghan já estabe-
leceu mudanças nas rígidas tradi-
ções da Casa de Windsor ao injetar 
um sopro de modernidade na rea-
leza britânica. 

LANÇAMENTOLANÇAMENTO

DE R$ 68,20

POR R$ 61,00
UMA BREVE HISTÓRIA 
DAS GUERRAS 
GEOFFREY BLAINEY/ Fundamento

Uma incrível viagem pelos bastido-
res dos grandes conflitos mundiais 
travados desde 1700. Entrelaçando 
política, economia e ideologia, essa 
obra instigante irá ajudar o leitor a 
interpretar o passado e a compre-
ender o presente.

DE R$ 69,50

POR R$ 62,50
UMA BREVE HISTÓRIA 
DA RIQUEZA 
WILLIAM J. BERNSTEIN/ Fundamento

Lança uma nova luz sobre o pro-
gresso das nações, a democracia, 
a tecnologia e a busca pela felici-
dade. É uma esplêndida revisão 
histórica repleta de informações 
que mudarão sua maneira de ver 
o mundo.

DE R$ 34,90

POR R$ 31,40
A HISTÓRIA DO CINEMA 
PARA QUEM TEM PRESSA
CELSO SABADIN/ Valentina

Traça um panorama do cinema,  
arte que há mais de um século re-
voluciona nossa maneira de ver a 
vida. Aborda desde os primórdios 
até aos dias de hoje, em que movi-
menta bilhões de dólares.

LANÇAMENTO

CI
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Livros / LER&CIA

DISPONÍVEL A 
PARTIR DE
12.07.2018
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Por: R$ 267,30
De: R$ 117,00

Por: R$ 105,30

Farmacologia Aplicada  
6ª edição

Estética Facial Essencial Medicina de Família e 
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Tabela de Composição 
Química dos Alimentos 
9ª edição

Manual de Emergências 
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POR r$ 35,90
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PARA CADA ESTILO DE PAI, TEMOS O LIVRO PERFEITO PARA DAR DE PRESENTE!
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TODA A 
MATURIDADE 

Sua vida literária começou ainda na 
adolescência e seguiu um caminho de 
experimentações e novas possibilidades 
desde então. Romancista, contista, poeta, 
cronista, colunista e ensaísta, para Tezza, 
escrever é algo além dos gêneros. “É um 
processo de investigação de mim mesmo 
e dos outros. Passei tanto tempo escreven-
do na vida, que a escrita acabou me fa-
zendo – é nela que eu me reconheço.”

A cidade de Curitiba, que entrou na 
vida do escritor aos oito anos, quando 
mudou de Santa Catarina, sempre es-

teve presente, criando um vínculo forte e afetivo com o público 
curitibano. Seu primeiro livro de contos foi lançado em 1979, mas 
foi em 1988, com a obra Trapo, que começou a ser conhecido no 
meio literário. Com quase 40 anos de produção, foram mais de 20 
obras lançadas, centenas de crônicas publicadas, dezenas de prê-
mios recebidos no Brasil e no mundo, algumas adaptações de su-
cesso de suas obras para o teatro e para o cinema e a promessa de 
uma vasta produção ainda por vir. 

A tirania do amor é seu livro mais recente e conta a história de 
um homem de meia-idade que se vê em uma crise na vida pessoal 
e no trabalho e passa a travar uma batalha pautada pela raciona-
lidade. Em entrevista exclusiva à LER&CIA, Tezza relembra suas 
experiências da juventude, o começo da sua carreira, fala sobre a 
relação entre paternidade e escrita e avalia seu momento atual na 
literatura, que define como uma “arte de maturação lenta”.

LER&CIA / Entrevista

POR ROBERTA BRAGA

 > Um dos escritores mais 
representativos da produção 
literária de Curitiba, Cristovão Tezza 
consolidou seu nome na literatura 
nacional e internacional com o 
sucesso de O filho eterno, em 2007 – 
uma obra autobiográfica que conta 
sua relação com seu filho, que tem 
Síndrome de Down. O livro ganhou 
tradução para outros idiomas, como 
inglês, espanhol, chinês e catalão, e 
foi lançado em mais de 10 países. 

GUILHERME PUPO

LITERÁRIA 
DE TEZZA
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Entrevista / LER&CIA

LER&CIA | Na sua juventude, você acu-
mulou experiências diversas, como tra-
balhar em teatro, tentar ser piloto, estu-
dar fora, trabalhar na Alemanha e abrir 
seu próprio negócio: uma relojoaria. 
Esse era um Tezza ainda tentando en-
contrar sua vocação?
Cristovão Tezza | Quando acabei o 
Ensino Médio, em 1970, eu já me 
sentia plenamente um “escritor”, 
embora nada tivesse escrito ainda 
de relevante. Era uma ideia imer-
sa no espírito daqueles anos: escre-
ver era antes de tudo um gesto exis-
tencial, um modo radical de ser. 
Recusei a universidade e tentei ser 
piloto da Marinha Mercante, parti-
cipei de comunidade de teatro, abri 
uma oficina de consertos de reló-
gios, e viajei para a Europa, só com 
a passagem da ida – naqueles tem-
pos inocentes, isso ainda era possí-
vel. Me fixei em Portugal e durante 
um tempo lavei pratos na Alema-
nha. Mais de um ano depois, voltei 
ao Brasil e finalmente fiz vestibular 
para Letras. E acabei enveredando 
pela vida acadêmica. Em qualquer 
caso, a vocação sempre foi a litera-
tura; o resto era a pura busca da so-
brevivência. Alguma coisa que me 
desse estabilidade para escrever, o 
que acabei enfim encontrando na 
universidade.

Quando a escrita o encontrou ou quan-
do você se encontrou na escrita?

Escrevi minhas primeiras poe-
sias aos 13 anos, imitando os versos 
de uma coleção de poetas românti-
cos que havia em casa, que eu não 
cansava de ler: Castro Alves, Álva-
res de Azevedo, Fagundes Varella, 
Gonçalves Dias. E não parei mais.

Por mais de 20 anos, dedicou-se ao traba-
lho de professor, lecionando Língua Por-
tuguesa. Olhando para trás, como isso 
impactou sua percepção da vida acadê-
mica, dos jovens e da própria língua?

Eu gosto de fantasiar que a vida 
acadêmica não influenciou em nada 
minha vida de escritor, mas é claro 
que isso não pode ser verdade. Nin-
guém passa duas décadas num traba-
lho regular sem ser afetado pelo que 
faz. Antes de mais nada, a universi-
dade me “centrou” a cabeça, por as-
sim dizer, me deu calma, rotina e 
segurança para escrever. Também 
tive o bom senso de dar aulas de Lín-
gua Portuguesa, e não de Literatura, 
o que criaria um envolvimento for-
te demais para mim, misturando a 
perspectiva didática com a perspec-
tiva da criação. São coisas distintas. 

Preferi deixar a Literatura no 
“quarto escuro” da cabeça. Mas 
sempre gostei muito de dar aulas 
de Língua Portuguesa, inclusive 
produzindo livros a partir da sala 
de aula, como a Oficina de texto e 
a prática de texto, em parceria com 
Carlos Alberto Faraco, que foi meu 
grande mentor na área de Linguísti-
ca. Vendo de outro aspecto, todos os 
anos convivi com jovens (só eu en-
velhecia!), o que é uma dádiva para 
o ouvido de quem escreve. Você 
está sempre se atualizando.

Mais tarde, você decidiu dedicar-se, inte-
gralmente, a escrever. O escritor precisa 
dessa exclusividade de tempo e dedica-
ção?

A “dedicação exclusiva” à litera-
tura aconteceu em outro momen-
to, por uma confluência de acasos e 
um pouco de sorte. O sucesso ines-
perado de O filho eterno, em 2007, 
acabou me colocando numa sinuca 
existencial. Abriu-se um caminho 
maravilhoso para eu mergulhar nos 
meus projetos literários, mas eu te-
ria de sair da universidade. Não dava 
mais para conciliar as duas coisas, a 
não ser que eu virasse um professor 
relapso, pedindo uma licença atrás 
da outra e empurrando a vida acadê-
mica com a barriga... E faltavam ain-
da dez anos para eu me aposentar. 
Por outro lado, o meu projeto acadê-
mico, depois do doutorado, já estava 
de fato esgotado, assim como minha 
experiência de sala de aula. Era hora 
de mudar. Não me arrependo.

Sobre a exclusividade de tempo 
e dedicação à literatura, ela é ótima, 
mas nem sempre é viável. Até uma 
certa idade, dá para fazer tudo ao 
mesmo tempo que a gente aguenta 
o tranco, por assim dizer. Mas de-
pois vai ficando mais difícil.

Analisando seu conjunto de obras, te-
mos uma variedade de gêneros: ensaios, 
romances, poesia, contos e crônicas. 
Um escritor é sempre multifuncional 
nesse sentido? Você se vê assim?

Depois de uma juventude que 
foi  “puro instinto”, no melhor estilo 
anos 60, a universidade acabou des-
pertando meu lado racional e centra-
do. Ao lado da ficção, que nunca me 
abandonou, comecei a ler e escrever 
sobre linguagem e teoria literária, 
no simples embalo acadêmico – fiz 
mestrado e doutorado. E passei a ser 
convidado a escrever resenhas em 
jornais e revistas, o que foi burilando 
meu olhar “de fora” para a lite-

“A história de um escritor é 
sempre a história da conquista 

de sua própria linguagem e 
de seu olhar único sobre o 
mundo, o que não é simples.”

>>>

13JULHO E AGOSTO DE 2018



LER&CIA / Entrevista

ratura. Mais tarde, a Gazeta do Povo 
me convidou para ser cronista, e as-
sinei uma coluna semanal durante 
mais de cinco anos. Foi outra experi-
ência diferente. E sempre sou convi-
dado para eventos literários, para dar 
conferências, falar sobre literatura. E 
há pouco tempo passei a assinar uma 
coluna quinzenal na Folha de S.Pau-
lo sobre temas culturais. Enfim, aca-
bei virando este ser “multifuncio-
nal”, como você definiu, muito por 
força da simples sobrevivência como 
escritor, principalmente depois que 
saí da universidade.

Você já declarou que é o “sentimento de 
inadequação” que leva uma pessoa a es-
crever. É possível amenizar essa sensa-
ção quando coloca os textos no papel (ou 
na tela) ou quando vê o sucesso de suas 
obras publicadas?

Eu sempre brinco dizendo que 
pessoas felizes não escrevem; os feli-
zes vão ao cinema, brincam, namo-
ram, se dão bem com a família, leem 
livros, viajam tranquilos, dormem 
bem. Os infelizes se trancam para es-
crever o que ninguém pediu, e pas-
sam dias, meses, anos, neste trabalho 
insano e sem nenhuma garantia de 
nada. Claro, é uma brincadeira que 
faço, mas tem seu fundo de verdade.

A simples vaidade (que sempre 
existe em quem faz arte) é muito pou-
co para produzir literatura; é preciso 
alguma coisa a mais. No meu caso, 
escrever passou a ser não um modo 
de desabafar ou de dizer verdades 
(como os leigos em geral imaginam 
o ato de escrever), mas um proces-
so de investigação de mim mesmo e 
dos outros. Passei tanto tempo escre-
vendo na vida, que a escrita acabou 
me fazendo – é nela que eu me re-
conheço. Eu acho que o sentimento 
de inadequação, pelo menos um fio 
dela, com mais ou menos intensida-
de em diferentes momentos, é parte 
integrante da vida de todos.

O livro O filho eterno foi um marco 
na sua obra e também no alcance da 
sua literatura. Você se sentiu pressio-
nado de alguma forma a tentar buscar 
esse mesmo resultado com as obras se-
guintes?

Com toda a simplicidade: não, 
de modo algum. Antes mesmo de 
ele ser publicado eu já estava pen-
sando no próximo livro, Um erro 
emocional. Que, aliás, foi bastan-
te diferente de O filho eterno. Na 
verdade, O filho eterno abriu cami-
nhos literários formais para mim, 
aprofundou aspectos da minha lin-
guagem. Mas nunca me senti pres-
sionado em função do sucesso. Eu 
sempre soube que aquele era um li-
vro único, pelo radicalismo do tema 
e apelo autobiográfico. Eu simples-
mente fui adiante. Acho que meus 
romances O professor e A tirania do 
amor são obras tecnicamente me-
lhores do que O filho eterno.

Ainda no tema O filho eterno, a obra 
mostra um pouco da sua relação com 
seu filho. Você já declarou também que 
por ter perdido seu pai muito cedo, sepa-
rou sua vida em antes e depois desse mo-
mento. Como é para você essa relação 
de paternidade? É algo que você busque 
entender também pela escrita? 

Não objetivamente, mas é claro 
que a paternidade é um tema funda-
mental na literatura. Aliás, na histó-
ria da literatura, desde sempre. Te-
nho um outro texto autobiográfico, 
que escrevi nos anos 70, um conto 
do livro A cidade inventada, minha 
primeira publicação. Chama-se A 
primeira noite de liberdade, e conta 
a história de uma criança no dia da 
morte do pai, o que o menino não 
chega a assimilar perfeitamente. 
Lembro de uma frase deste conto: 
“Até achar meu pai, estava livre”. A 
liberdade soava como uma espécie 
de condenação. Pois bem, muitos 
anos depois, o nascimento do filho 
representa justamente o contrário: 
a perda da liberdade. Porque um fi-
lho cria um imperativo ético inesca-
pável. Para mim, eis um tema que 
só a literatura pode tratar com den-
sidade, justamente por criar toda a 
difícil ambivalência dos nossos sen-
timentos.

Recentemente, você lançou o livro de 
poesias Eu, prosador, me confesso, 
que trouxe uma coletânea do que escre-
veu por cinco anos nesse estilo. Acha que 
ainda existe espaço para o gênero?

A poesia jamais saiu de cena. De 
tempos em tempos, os profetas gri-
tam que “o romance morreu”. Mas 
jamais alguém saiu dizendo que a 
poesia acabou. Bem, do ponto de 
vista prático, a poesia é um objeto 
comercialmente complicado. Poe-
sia vende pouco, e embora se produ-
za aos milhões, é muito pouco lida. 
Em boa parte, ela foi assimilada no 
século 20 pela música popular – 

O FILHO ETERNO
Record
R$ 57,90

A TIRANIA 
DO AMOR
Todavia
R$ 44,90

PARA LER

“Eu sempre brinco dizendo 
que pessoas felizes 

não escrevem; os felizes 
vão ao cinema, brincam, 
namoram, se dão bem com 
a família, leem livros, viajam 
tranquilos, dormem bem.”
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Chico e Caetano, por exemplo, são 
poetas maravilhosos. Mas ela con-
tinua sendo sempre uma expressão 
obrigatória da vida cotidiana – todo 
mundo, em algum momento, faz 
poesia. É por isso que ela é tão difí-
cil. E aí é que está a sua graça.

A cidade de Curitiba, por toda a contri-
buição do Leminski, é uma cidade mais 
aberta a esse estilo literário?

Curitiba é uma cidade literária, 
em todos os sentidos. Leminski mar-
cou simbolicamente a poesia da ci-
dade, assim como Dalton já havia 
marcado a nossa prosa desde os anos 
60. É cidade de todos os gêneros.

Falando de outro lançamento recente 
seu, a obra A tirania do amor, traz 
um homem maduro, com problemas 
no casamento, no trabalho e em sua 
própria ética – temas bem cotidianos. 
Contada pelo narrador em terceira pes-

soa com interrupções do personagem 
em um tempo não linear, traz uma nar-
rativa complexa do ponto de vista de re-
cursos literários. Você vê hoje sua prosa 
mais madura e com um estilo mais ca-
racterístico?

Bem, a literatura é uma arte de 
maturação lenta, e em duas dire-
ções, ainda que entrelaçadas uma 
com a outra. Uma é técnica: nossa 
linguagem vai mudando com o tem-
po, a estrutura da frase; e a cabeça 
também, a visão de mundo. O olhar 
de alguém de 30 anos tem uma subs-
tância diferente do olhar aos 60 – e 

isso afeta a linguagem, a estrutura 
do texto, o sentimento existencial. 
A história de um escritor é sempre a 
história da conquista de sua própria 
linguagem e de seu olhar único so-
bre o mundo, o que não é simples. 
Naturalmente, sou suspeito para 
avaliar, mas acho que acabei criando 
uma marca pessoal bastante visível 
na minha prosa. De qualquer forma, 
relendo um romance como Trapo (o 
que fiz há pouco – em breve sai pela 
Record a edição comemorativa dos 
30 anos da primeira edição), vejo 
que eu já estava inteiro ali, talvez 
numa versão mais otimista.

Temos visto mudanças em todas as áre-
as nas últimas décadas – e na literatura 
e no mercado literário isso não é dife-
rente. Consegue fazer alguma “previ-
são” do futuro da literatura para as pró-
ximas décadas?

A literatura vem perdendo ter-
reno desde o século 19, quando foi 
de fato a arena ficcional de tudo que 
havia de ideologicamente importan-
te no mundo, da filosofia aos proje-
tos sociais, da psicologia às questões 
da fé. No século 20, o advento do 
cinema deu outra dimensão à litera-
tura, menos visível, mas igualmen-
te relevante. Agora, no século 21, 
a chegada da internet e todo o seu 
pacote explosivo de novidades digi-
tais praticamente acabou relegando 
a literatura quase que a um nicho de 
mercado, uma “arte especializada”. 
Estamos ainda no meio do furacão 
da mudança, por assim dizer – é di-
fícil saber quais serão as consequên-
cias culturais da revolução digital 
que estamos vivendo. De qualquer 
forma, os valores da literatura e da 
arte da ficção são poderosos demais 
para serem esquecidos. A literatura 
permanece como nossa necessária 
reserva de silêncio e humanidade. 
Não consigo imaginar um mundo 
sem o contraponto da ficção. l

“...os valores da literatura e da 
arte da ficção são poderosos 

demais para serem esquecidos. 
A literatura permanece como 
nossa necessária reserva de 
silêncio e humanidade. Não 
consigo imaginar um mundo 
sem o contraponto da ficção.”

GUILHERME PUPO
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LER&CIA / Livros

DE R$ 79,90

POR R$ 71,90
CERVEJA E COMIDA
STEPHEN BEAUMONT/ Publifolha

Este livro reúne as indicações ne-
cessárias para harmonizar cervejas 
de vários estilos com refeições, pe-
tiscos e sobremesas. Traz mais de 
cem combinações de bebida com 
uma variedade de pratos, além de 
ensinar como usar cerveja em dife-
rentes preparações.

DE R$ 119,90

POR R$ 107,90
O GUIA COMPLETO 
DO VINHO 
KATHERINE COLE/ Quarto Editora

Este guia acaba com os mitos 
que envolvem o vinho, mostrando 
como pode ser fácil escolher o vi-
nho ideal, qualquer que seja a oca-
sião. Indispensável para os admira-
dores da bebida e os que desejam 
descomplicar o assunto. 

DE R$ 69,90

POR R$ 62,90
BOX BÍBLIA DO 
CHURRASCO 
Lafonte

Guia para quem quer preparar e sa-
borear o melhor da carne assada na 
brasa. Box com os livros: Churrasco 
de picanha, Churrasco de costela & 
cia, Churrasco de alcatra, maminha 
& fraldinha e Churrasco de cortes 
especiais.

GA
ST

RO
NO

M
IA

DE R$ 70,00

POR R$ 63,00
OS SEGREDOS DA 
CACHAÇA 
LEANDRO DIAS, JOÃO ALMEIDA/ 
Alaúde

Considerada o primeiro destilado 
das Américas, a cachaça é um sím-
bolo da cultura brasileira e capaz 
de apresentar refinamentos e nu-
ances tão complexas quanto qual-
quer uísque.

LANÇAMENTO

AD
M

IN
IS

TR
AÇ

ÃO

DE R$ 50,00

POR R$ 45,00
PINCELADAS DE 
INOVAÇÃO 
MARCOS PESSOA/ Autores Paranaenses

O mundo está passando por um 
processo acelerado, inédito e irre-
versível de mudanças. Vivenciamos 
uma grande revolução tecnológica 
e digital que diariamente torna evi-
dente que inovar não é escolha, é 
sobrevivência

LANÇAMENTO

DE R$ 29,90

POR R$ 26,90
A HORA EXTRAORDINÁRIA
LILIAN BERTIN/ Gente

Este é o livro para quem precisa pa-
rar de duvidar de si mesmo e fazer 
seus planos acontecerem de uma 
vez por todas. Lilian Bertin conta 
como mudar de postura em relação 
aos seus sonhos e colocar-se na tri-
lha da realização de seus objetivos 
mais importantes.

LANÇAMENTO
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DE R$ 39,90

POR R$ 35,90
VICENTE FALCONI 
- O QUE IMPORTA 
É RESULTADO
CRISTIANE CORREA/ Primeira 
Pessoa 

O professor trouxe uma 
combinação poderosa de 
disciplina e foco financeiro 
para diversas empresas no 
Brasil e no exterior. Foi gra-
ças à sua atuação que gi-
gantes globais aprenderam, 
por exemplo, a estabelecer 
e cobrar metas.

NE
GÓ

CI
OS

DISPONÍVEL A 
PARTIR DE
10.07.2018
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https://www.livrariascuritiba.com.br/cerveja-e-comida-publifolha-lv412498/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/guia-completo-do-vinho-o-quarto-editora-lv369998/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/box-biblia-do-churrasco-lafonte-lv423266/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/segredos-da-cachaca-os-alaude-lv432935/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/pincelada-de-inovcacao-aut-paranaense-lv428759/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/hora-extraordinaria-a-gente-lv428987/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/vicente-falconi-primeira-pessoa-v
https://www.livrariascuritiba.com.br/uma-certa-historia-de-amor-leya-lv432265/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/socorro-meu-filho-come-mal-leya-lv430465/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/pos-f-leya-lv430836/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/subcidadania-brasileira-leya-lv432459/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/jesus-o-homem-mais-amado-da-historia-leya-lv427440/p


DESTAQUES!

DE R$ 114,00 DE R$ 680,00

DE R$ 270,00 

DE R$ 114,00 

DE R$ 152,00 

DE R$ 234,00 

DE R$ 176,00 

DE R$ 125,00 

DE R$ 173,00 

POR R$ 93,00POR R$ 539,90

POR R$ 216,00 

POR R$ 93,00 

POR R$ 121,00 

POR R$ 186,90 

POR R$ 139,90 

POR R$ 102,50 

POR R$ 139,90 

Avaliação Psicológica da 
Inteligência e da Personalidade

Dermatologia de Sampaio 
e Rivitti - 4.ed.

Princípios de Finanças 
Corporativas - 12.ed.

Psicodiagnóstico

Conceitos de Linguagens 
de Programação - 11.ed.

Ciência Psicológica - 5.ed.

Gestao de Projetos - 3.ed.

Avaliação
Neuropsicológica - 2.ed.

Gestao Logistica da Cadeia 
de Suprimentos - 4.ed.

DE R$ 48,00 

A Sala de Aula Inovadora Língua de HerançaMetodologias Ativas para 
uma Educação Inovadora Mentalidades MatemáticasMentalidades Matemáticas 

na Sala de Aula

DE R$ 77,00 DE R$ 62,00 DE R$ 93,00DE R$ 82,00 
POR R$ 39,90 POR R$ 62,90 POR R$ 49,90 POR R$ 74,90POR R$ 65,90  

https://www.livrariascuritiba.com.br/mentalidades-matematicas-na-sala-de-aula-penso-lv432348/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/dermatologia-de-sampaio-e-rivitti-artes-medicas-lv429686/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/sala-de-aula-inovadora-a-penso-lv429672/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/avaliacao-psicologica-da-inteligencia-e-da-personalidade-lv431697/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/metodologias-ativas-para-uma-educacao-inovadora-penso-lv423658/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/psicodiagnostico-artmed-lv397609/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/metalidades-matematicas-artmed-lv421370/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/ciencia-psicologica-artmed-lv421366/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/lingua-de-heranca-penso-lv417085/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/avaliacao-neuropsicologica-artmed-lv427381/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/principios-de-financas-corporativas-mcgraw-hill-lv429676/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/conceitos-de-linguagens-de-programacao-bookman-lv431572/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/gestao-de-projetos-bookman-lv407066/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/gestao-logistica-de-cadeias-de-suprimentos-mcgraw-hill-lv339827/p
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DE R$ 57,20

POR R$ 51,40 
EM BUSCA DE SENTIDO
VIKTOR E. FRANKL/ Vozes

Qual seria sua reação diante de de-
safios e sacrifícios? Viktor Frankl 
nos leva para dentro de Auschwitz, 
conduzindo-nos a sensações ini-
magináveis. Talvez você chegue ao 
pensamento de que uma vida as-
sim não faz sentido.

DE R$ 85,90

POR R$ 77,00
COMUNICAÇÃO 
NÃO-VIOLENTA 
MARSHALL B. ROSENBERG/ Editora 
Agora

Este livro é um manual prático e di-
dático que apresenta metodologia 
voltada para aprimorar os relacio-
namentos interpessoais e diminuir 
a violência no mundo. 

DE R$ 49,90

POR R$ 44,90
PRISIONEIROS DA 
GEOGRAFIA
TIM MARSHALL/ Jorge Zahar

A geografia está mais presente em 
nossa vida do que percebemos. Ela 
delimita poder, guerras, política e 
o desenvolvimento social e huma-
no. O autor Tim Marshall explica a 
geopolítica global através de dez 
mapas.

PO
LÍ

TI
CA

DE R$ 54,90

POR R$ 49,40
RIO SEM LEI
HUDSON CORREA, DIANA BRITO/ 
Geração

A corrupção política, a máfia dos 
jogos, o tráfico de drogas e as nar-
comilícias criaram, com ajuda de 
policiais corruptos, um poder para-
lelo. Ancorado em minuciosa inves-
tigação jornalística, revela como o 
Rio chegou a situação tão extrema.

LANÇAMENTO LANÇAMENTO

SA
ÚD

E

DE R$ 54,90

POR R$ 49,90
DIÁRIO DA GRAVIDEZ 
– SEU BEBÊ SEMANA 
A SEMANA 
Tiger Tales

Este diário vai servir de inspiração 
para detalhar a história da sua gra-
videz. Traz informações semanais 
sobre a gestação, lembretes e dicas 
que vão ajudar você nos registros.

DE R$ 62,00

POR R$ 55,80
PASSAPORTE PARA 
O TERROR
JORGE M. LASMAR, GUILHERME D. 
FONSECA/ Appris

O livro tem a difícil tarefa de en-
tender o que motiva a presença 
de  estrangeiros no autodenomina-
do Estado Islâmico. Mais de 30 mil 
pessoas, de quase cem países, já se 
juntaram ao Califado. 
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LER&CIA / Livros

DE R$ 49,90

POR R$ 44,90
CONDOMÍNIO EM FOCO 
– QUESTÕES DO DIA 
A DIA – 2ª EDIÇÃO
LUIZ FERNANDO DE QUEIROZ/ Bonijuris

Explica direitos, reforça deveres e 
conduz ao entendimento pacifica-
dor, à luz do direito, nas relações 
entre síndicos, condôminos, admi-
nistradores e prestadores de ser-
viço.

DI
RE

IT
O
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COMIDA DE BEBÊ
Rita Lobo

De R$ 59,00 
Por R$ 44,90

CONHEÇA VINHOS
Autores

De R$ 104,00 
Por R$ 84,90

MANUAL PRÁTICO DE 
CONFEITARIA
Autores
De R$ 120,00 
Por R$ 96,90

A MESA DO 
MESTRE-CERVEJEIRO
Garrett Oliver
De R$ 128,00 
Por R$ 104,90

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

https://www.livrariascuritiba.com.br/em-busca-de-sentido-vozes-lv114138/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/comunicacao-nao-violenta--agora-lv199897/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/prisioneiros-da-geografia-zahar-lv431517/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/rio-sem-lei-geracao-lv431487/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/diario-da-gravidez-seu-bebe-semana-a-semana-tiger-tales-lv413351/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/passaporte-para-o-terror-appris-lv432317/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/condominio-em-foco-bonijuris-lv425207/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/comida-de-bebe-senac-lv422891/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/que-tem-na-geladeira-o-senac-lv403325/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/manual-pratico-de-confeitaria-senac-lv429994/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/mesa-do-mestre-cervejeiro-a-senac-lv312331/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/conheca-vinhos-senac-lv376683/p


Descomplique-se 

De: R$ 29,90 

Por: R$ 26,90

Tratamento de choque 

De: R$ 49,90 

Por: R$ 44,90

A ovelha e o leão 

De: R$ 39,90 

Por: R$ 35,90

RICHARDE BARBOSA GUERRA 

RICHARDE GUERRA

Batalha espiritual para 
vencer o medo e a ansiedade 

De: R$ 29,90 

Por: R$ 26,90

DESCUBRA A RAIZ DO 
SEU MEDO E ANSIEDADE 
E ROMPA AS CADEIAS 
QUE TE PRENDEM
Apesar de cristãos, não estamos imunes aos males do 
mundo — e isso inclui o estresse, o medo e a ansiedade. 
No entanto, esse não é o plano de Deus para você. Ele te 
preparou para grandes coisas! E para que os propósitos dele 
se cumpram em sua vida, ele deseja libertá-lo de todas as 
amarras do inimigo.

Em Batalha espiritual para vencer o medo e a ansiedade, 
a Dra. Carol Peters-Tanksley fornece a você as ferramentas 
necessárias para desfrutar da liberdade de Deus e viver 
uma vida repleta da paz que excede todo o entendimento. 
Neste livro, você aprenderá a:

• Determinar a fonte subjacente do seu medo 
e ansiedade;

• Experimentar uma melhora em seu bem-estar psicológico;

• Empregar práticas bem-sucedidas de batalha espiritual 
que irão quebrar o poder do inimigo sobre você.

Tanto como médica, com mais de 20 anos de atuação, 
e como ministra cristã ordenada, a Dra. Carol tem a 
experiência e o conhecimento necessários para ajudar você 
a lidar adequadamente com o medo e a ansiedade a partir 
de uma perspectiva espiritual. Ela o ajudará a ver que em 
Jesus você é mais que vencedor!

Bíblia Sagrada da princesinha 

De: R$ 69,90 

Por: R$ 62,90

A casa de espiões 

De: R$ 49,90 

Por: R$ 44,90

Imersão 

De: R$ 34,90 

Por: R$ 31,40

O ano do pensamento mágico 

De: R$ 39,90 

Por: R$ 35,90

A vida muda rapidamente.

A vida muda em um instante.

Você se senta para jantar, e a vida que você
conhecia termina.

A questão da autopiedade.

O Ano do 
Pensamento
Mágico

Joan Didion

Blue nights 

De: R$ 39,90 

Por: R$ 35,90

Blue
Nights

Joan Didion

O tempo passa.

Seria possível que eu nunca 
tivesse acreditado nisso?

Terei acreditado que as noites 
azuis pudessem durar para 

sempre?

As Elizas 

De: R$ 39,90 

Por: R$ 35,90

E

SARA 
SHEPARD

As filhas da noiva 

De: R$ 34,90 

Por: R$ 31,40

Bruto e apaixonado 

De: R$ 34,90 

Por: R$ 31,90

Pertinácia 

De: R$ 29,90 

Por: R$ 26,90

Mentes tranquilas,  
almas felizes 

De: R$ 19,90 

Por: R$ 16,90

thomasnelsonbrasil

@thomasnelson_br

Joyce Meyer

Mentes
tranquilas,
almas
felizes

Todas as pessoas devem conhecer 

a alegria de uma convivência 

pacífica, seja entre casais, amigos ou 

familiares Porém o estresse diário 

pode trazer sentimentos negativos 

para dentro de nosso lar, provocando 

discórdias, ofensas e mágoas.

Mas a vida não tem que ser assim...

Podemos estar à frente de nossas 

emoções e alcançar o bem-estar 

nas relações com nossos entes mais 

queridos. Por meio de sua história 

pessoal, uma das mais influentes 

líderes cristãs do mundo, Joyce 

Meyer, mostra como identificar os 

primeiros sinais de conflito e evitar 

que a discórdia preencha nossa 

vida, permitindo que a harmonia dê 

o verdadeiro tom de nossa vida.

Joyce Meyer é autora best-seller do 

The New York Times e já escreveu 

mais de 70 livros. Os Ministérios 

Joyce Meyer já se espalharam por 

todo o mundo, com escritórios nos 

EUA, Austrália, Canadá, Brasil, 

Inglaterra, Índia, Rússia e África 

do Sul. Já vendeu mais de 2,5 

milhões de livros, além de 1 milhão 

de exemplares doados ao redor do 

mundo. Seus programas de rádio e 

de TV, Desfrutando a vida diária, 

são transmitidos internacio- nalmente. 

Além de doutora em divindade 

pela Universidade Oral Roberts, 

é também PhD em Teologia pela 

Universidade da Vida Cristã em 

Tampa, Florida. Em 2005, a Revista 

Time a incluiu entre os 25 líderes 

cristãos mais influentes dos EUA.

www.joycemeyer.com.br

“Uma das líderes cristãs mais 
influentes dos Estados Unidos.”

Joyce M
eyer

M
entes tranquilas, alm

as felizes

Capa: Douglas Lucas

StarTalk 

De: R$ 69,90 

Por: R$ 62,90

Juntos para sempre 

De: R$ 29,90 

Por: R$ 26,90

J.R.R. Tolkien & C.S. Lewis -  
o dom da amizade 

De: R$ 49,90 

Por: R$ 44,90

Seja as mãos e os pés 

De: R$ 29,90 

Por: R$ 26,90

Os imortalistas 

De: R$ 39,90 

Por: R$ 35,90

Nova York, 1969. No Lower East Side de Manhattan, 
os irmãos Gold ouvem rumores sobre a chegada de uma vidente 
que se diz capaz de anunciar a data da morte de qualquer 
pessoa, e decidem então escaparem de casa sorrateiramente  
para descobrirem sua sorte. 

As profecias informam precisamente as datas que definirão 
os cursos de suas vidas. Simon, o caçula de ouro, escapa 
para a costa oeste, em busca do amor na São Francisco dos 
anos 1980; a sonhadora Klara se torna uma ilusionista em Las 
Vegas, obcecada em misturar realidade e fantasia; Daniel luta 
para se manter seguro como um médico do exército após o 
11 de setembro; e Varya, a amante dos livros, se dedica a 
pesquisas sobre longevidade, nas quais ela testa os limites 
entre ciência e imortalidade. Mas nada na vida dos irmãos 
Gold será capaz de acalmar seus corações.

Um romance notavelmente ambicioso e profundo, com uma 
brilhante história de amor familiar, Os imortalistas explora a linha 
tênue entre destino e escolha, realidade e ilusão, este mundo e 
o próximo. É uma prova emocionante do poder da literatura, da 
essência da fé e da força implacável dos laços familiares.

9 788595 082779

SE VOCÊ SOUBESSE A DATA DE SUA MORTE, COMO VIVERIA SUA VIDA?

O rei das cinzas 

De: R$ 49,90 

Por: R$ 44,90

https://www.livrariascuritiba.com.br/juntos-para-sempre-harpercollins-lv430338/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/j-r-r-tolkien-e-c-s-lewis-o-dom-da-amizade-harpercollins-lv432316/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/seja-as-maos-e-os-pes-thomas-nelson-lv432360/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/imortalistas-os-harpercollins-lv432540/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/rei-das-cinzas-o-harpercollins-lv432321/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/casa-de-espioes-harper-collins-lv432319/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/imersao-harpercollins-lv432322/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/ano-do-pensamento-magico-o-harpercollins-lv432541/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/blue-nights-harpercollins-lv432817/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/elizas-as-harpercollins-lv432818/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/filhas-da-noiva-as-harlequin-lv432320/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/bruto-e-apaixonado-harlequin-lv432358/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/pertinacia-livro-3-harpercollins-lv430074/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/mentes-tranquilas-almas-felizes-thomas-nelson-lv430086/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/star-talk-harpercollins-lv430067/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/descomplique-se-thomas-nelson-lv432816/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/tratamento-de-choque-thomas-nelson-lv432814/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/a-ovelha-e-o-leao-o-principio-das-dores-thomas-nelson-lv432355/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/batalha-espiritual-para-vencer-o-medo-e-a-ansiedade-renova-lv432812/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/biblia-sagrada-da-princesinha-thomas-nelson-lv432363/p


DE R$ 29,90

POR R$ 26,90
RESOLVA A P*RRA DOS 
SEUS PROBLEMAS 
LAURA JANES WILLIAMS/ Astral 
Cultural

Desacelerar e aproveitar mais a 
vida? O mundo não vai acabar se 
você fizer isso. A vida não precisa 
ser baseada apenas nos erros, en-
tão, esteja preparado para declarar 
foda-se ao mundo adulto. 

DE R$ 39,90

POR R$ 35,90
SEJA FODA!
CAIO CARNEIRO/ Buzz

Aposto que você quer, no final da 
sua vida, olhar para trás, bater no 
peito com o coração cheio de felici-
dade, com plena convicção e sere-
nidade, e dizer: minha vida foi foda. 
Mas calma, encontrar este livro é só 
o começo. Agora, você precisa le-
vá-lo com você. 

DE R$ 24,90

POR R$ 21,60
O SISTEMA IMUNOLÓGICO 
DA ALMA
MIKE GEORGE/ Vozes

É lamentável, mas não de se sur-
preender, que na maior parte do 
tempo não estejamos conscientes 
de como, com frequência, não nos 
sentimos bem. Neste livro, o autor 
elenca 12 doenças que nós apren-
demos a criar e nos fazem sofrer. 

DE R$ 29,90

POR R$ 26,90 
O QUE REALMENTE 
IMPORTA?
ANDERSON CAVALCANTE/ Buzz

Este livro irá orientá-lo a ouvir o 
chamado interior para que você al-
cance a plenitude. Para isso, irá mo-
bilizar conhecimentos de filosofia, 
religiões e métodos de administra-
ção de empresas. 

DE R$ 29,90

POR R$ 26,90 
O VELHO E O MENINO
ROBERTO ADAMI TRANJAN/ Buzz

Saia do medo de ousar e chegue à 
coragem de realizar na companhia 
do velho Taful e de outros persona-
gens e situações encantadoras de 
O velho e o menino, uma história 
sobre a descoberta de propósito e 
sobre o valor da amizade.

DE R$ 69,90

POR R$ 62,90
ATENÇÃO PLENA
KEN A. VERNI/ Publifolha

A atenção plena é a atitude de se 
manter concentrado ao momento 
presente e buscar uma visão das 
coisas sem julgamentos. Também 
diz respeito a um tipo de medita-
ção, na qual se deve manter a men-
te em estado de quietude e con-
templação.
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OS MELHORES
LIVROS PARA OS
MELHORES
LEITORES!

9788595810143
RIO VERMELHO
DE R$ 39,90
POR R$ 29,90

9788562409981
PREVIDÊNCIA PARTICULAR - 
A NOVA APOSENTADORIA
DE R$ 39,90
POR R$ 24,90

9788562409769
TESOURO DIRETO - A NOVA 
POUPANÇA
DE R$ 34,90
POR R$ 24,90

9788562409028
38 ESTRATÉGIAS PARA VENCER 
QUALQUER DEBATE
DE R$ 24,90
POR R$ 12,90

9788595810327
PACOTE COMPLETO
DE R$ 34,90
POR R$ 29,90

9788595810082
DEIXADA PARA TRÁS
DE R$ 49,90
POR R$ 34,90

9788562409882
A GAROTA DO LAGO
DE R$ 39,90
POR R$ 19,90

9788595810228
A FILOSOFIA DE MERLÍ
DE R$ 44,90
POR R$ 38,90
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https://www.livrariascuritiba.com.br/resolva-a-p-rra-dos-seus-problemas-astral-cultural-lv432255/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/seja-foda-buzz-lv422066/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/sistema-imunologico-da-alma-o-vozes-lv432186/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/que-realmente-importa-o-buzz-lv411399/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/velho-e-o-menino-o-buzz-lv422067/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/atencao-plena-publifolha-lv431648/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/deixada-para-tras-faro-lv422499/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/rio-vermelho-faro-lv427285/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/garota-do-lago-a-faro-editorial-lv410062/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/previdencia-particular-a-nova-aposentadoria-faro-lv419666/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/38-estrategias-para-vencer-qualquer-debate-faro-editorial-lv339592/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/tesouro-direto-a-nova-poupanca-faro-lv403443/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/filosofia-de-merli-a-faro-lv431803/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/pacote-completo-faro-lv431834/p


PARA ESCOLHER COMO 
UM SOMMELIER

Ainda assim, algumas dicas po-
dem ajudar os iniciantes nesse mun-
do a conhecer as possibilidades e po-
der, dessa forma, formar um paladar 
mais apurado. O sommelier e curador 
da Adega da Livrarias Curitiba Fábio 
Cardoso explica que a qualidade do 
vinho está ligada a fatores como a 
variedade da uva e ao local no qual 
foi produzido. “A uva reflete o terroir 
– conjunto de características como 
geografia, geologia e clima de um 
determinado lugar – e a genética da 
planta. Isso pode ser percebido no sa-
bor e aroma do vinho.” 

Fábio ressalta ainda que o tipo 
da uva é determinante para o sabor e 
cada variedade conta com caracterís-
ticas muito específicas, como tipo de 

clima e tempo de amadurecimento. 
“A sauvignon blanc é uma uva que 
prefere climas frescos, amadurece 
mais cedo e assim desenvolve sua 
principal característica, que é a 
acidez e o frescor. Já a cabernet sau-
vignon precisa de um clima mais 
quente para desenvolver os aromas e 
suavizar seus taninos (substância res-
ponsável pelo amargor). A uva car-
ménère necessita de mais tempo para 
trazer seus aromas de frutas verme-
lhas e taninos muito macios”, exem-
plifica.

ESCOLHENDO O VINHO
Uma boa dica é pedir a ajuda de 

um profissional na hora da compra, 
que poderá sugerir os melhores ró-

tulos dentro da preferência de cada 
cliente. Mas para quem quer se ar-
riscar sozinho nessa tarefa, o som-
melier aconselha a começar pelos 
varietais, que são os vinhos de uma 
uva só. “Prove as principais varieda-
des de uva como malbec, cabernet 
sauvignon, carménère, shiraz, mer-
lot, pinot noir, chardonnay e sau-
vignon blanc. Dessa forma, poderá 
perceber os sabores e aromas que 
gosta mais.” 

Os rótulos também costumam 
trazer informações relevantes, porém 
o especialista alerta que cada país 
tem uma legislação para produção 
de vinhos. Uma das informações que 
costuma vir nos rótulos é a Reserva e 
Gran Reserva, que indicam “o tem-
po que o vinho passa no carvalho 
para suavizar os taninos e que ajuda 
a proporcionar características aromá-
ticas à bebida. Porém, é preciso saber 
que esse tempo mínimo pode variar 
em cada região e país”, observa.

Vinhos / LER&CIA

 > Chegar em casa, abrir uma garrafa de vinho e relaxar 
apreciando a bebida. O hábito é cada vez mais comum, em 
especial nos dias mais frios. Embora existam vinhos dos mais 
variados tipos, sabores e preços, o que vai fazer você gostar 
ou não de um rótulo nada mais é do que o seu paladar.
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PARA CONSERVAR

“É sempre importante 
manter o vinho deitado 
em temperatura estável até 
18° C. Se tiver uma adega 
climatizada, ótimo, se não 
procure o cantinho mais fresco 
da casa”, aconselha Fábio. 

ADEGA 
Desde o começo do ano, algumas 
lojas das Livrarias Curitiba e Livrarias 
Catarinense passaram a contar com uma 
adega com centenas de opções de rótulos 
selecionados. São produtos de países 
como Brasil, Uruguai, Chile, Argentina, 
Portugal, Espanha, Itália e França.

ONDE ENCONTRAR:

• Loja Boca Maldita, em Curitiba (PR)

• Loja Shopping Palladium, em Curitiba (PR)

• Loja Catuaí Shopping , em Londrina (PR)

• Loja Felipe Schmidt, em Florianópolis (SC)

Selecionamos algumas boas 
opções de vinhos para você 

presentear seu pai. O sommelier 
Fábio Cardoso sugere: 

“Conhecer o gosto e preferência 
é importante. Dica: com 

cabernet sauvignon você nunca 
erra”.

APÓS ABERTO, QUAL A 
DURAÇÃO DO VINHO? 

O sommelier afirma que o ideal é beber 
toda a garrafa. “Caso sobre um pouco, feche 
bem e guarde na geladeira, isso vai retardar 
a oxidação, mas vai durar apenas mais um 
dia. Equipamentos como vacuo vin servem 
para tirar o ar da garrafa e desacelerar a 
oxidação, mesmo assim será por mais um 
dia. Exceções existem para dois dias.” 

TEMPERATURA IDEAL: 
Tintos: entre 16° C a18° C
Brancos: entre 10° C e 14° C
Espumantes: entre 6° C e 8° C

DEIXE O VINHO “RESPIRAR”
Alguns vinhos precisam “respirar”. Após 
aberto, alguns minutos em contato 
com o oxigênio podem ajudar a revelar 
características aromáticas e suavizar os 
taninos.

TAÇA IDEAL
Deve ter bojo largo em baixo e ser 
levemente fechada na boca, além da 
haste para segurar e não esquentar a 
bebida. “São precauções para melhor 
aproveitar o vinho, e não apenas etiqueta. 
Quente demais o vinho fica alcoólico e frio 
demais, amargo”, diz Fábio. 

LER&CIA / Vinhos

DIA DOS PAIS

22 JULHO E AGOSTO DE 2018



TAMARI LA FINCA MALBEC 
R$ 39,90
País/região: Argentina/Mendoza
Produtor: Bodega Tamarí
Uva: Malbec
Teor alcoólico: 12,5%
Harmonização: risoto de 
funghi, paella valenciana, coelho 
assado, massas e pizzas

Trata-se de um tinto despretensioso, 
perfeito para combinar com 
os pratos do dia a dia.

RIOJA BORDON CRIANZA 
R$ 82,90 
País/região: Espanha/ Rioja Alta
Produtor: Bodegas Franco Espanola
Uva: Tempranillo & Garnacha
12 meses em barricas de roble 
americano e 12 meses em garrafa.
Teor alcoólico: 13,5%
Harmonização: Frango, carnes 
grelhadas, saladas, queijos 
curados, risotos, massas e pizzas

Vinho tradicional da Rioja. Tem 
tudo o que se espera de um vinho 
clássico espanhol. É o sexto vinho 
mais vendido na Espanha.

VENTISQUERO QUEULAT  
GRAN RESERVA CARMENERE 
R$ 79,90
País/região: Chile/Maipo
Produtor: Viña Ventisquero
Uva: Carménère
Teor alcoólico: 14,5%
Harmonização: carnes vermelhas 
sem muita gordura, queijos maduros, 
peixes gordurosos, lasanha à 
bolonhesa ou cordeiro assado

Não mostra o caráter excessivamente 
vegetal de alguns vinhos com 
a uva carménère, mas sim 
camadas de fruta madura. l

LENDA DE DONA MARIA 
R$ 65,90
País/região: Portugal/
Alentejo (Estremoz)
Produtor: Dona Maria
Uva: Alicantc Bouschet (35%), 
Aragoncz (35%), Trincadeira (15%) e 
Cabernet Sauvignon (15%) 
Teor alcoólico: 14,5%
Harmonização: Fica ainda 
melhor quando acompanhado 
de carnes ou pratos de inverno

Apresenta cor rubi escura 
e aroma frutado com notas 
de amoras silvestres. 

MANDORLA TERRE 
SICILIANE SYRAH IGT  
R$ 82,90
País/região: Itália / Sicilia
Produtor: Mgm Mondo Del Vino
Uva: Syrah
Teor alcoólico: 13%
Harmonização: pastas ao 
funghi, queijos maturados, 
carnes vermelhas, ensopados, 
cogumelos e massas

Um vinho rico em fruta, com 
notas tostadas e um final 
levemente apimentado.

LUCCARELLI ROSSO PUGLIA 
R$ 49,90
País/região: Itália/Puglia
Produtor: Luccarelli
Uva: Sangiovese, Malvasia 
Nera, Aglianico
Teor alcoólico: 12,5%
Harmonização: massas 
e carnes vermelhas, além 
de queijos maduros

Apresenta aromas de 
frutas vermelhas. 
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DE R$ 49,90

POR R$ 44,90
DIA A DIA COM SPURGEON 
- MANHÃ & NOITE
CHARLES H. SPURGEON/ RBC

Essas meditações conduzem o lei-
tor em uma jornada de aprofun-
damento no relacionamento com 
Deus e no conhecimento de Sua 
Palavra. As meditações, uma para 
manhã e outra para noite, desafiam 
a uma vida de compromisso. 

DE R$ 34,90

POR R$ 31,40
PÃO DIÁRIO – 366 DIAS DE 
AVENTURAS COM DEUS
CRYSTAL BOWMAN/ RBC

Esta edição adaptada do conhecido 
devocional Pão Diário é um exce-
lente recurso para os adultos ensi-
narem mais sobre Deus às crianças: 
366 meditações; belas ilustrações, 
perguntas para reflexão e curiosi-
dades para cada meditação.

DE R$ 36,90

POR R$ 33,20
TUDO TEM SEU PREÇO
ZIBIA GASPARETTO/ Vida e Consciência

O caminho da vitória é sempre ár-
duo e cheio de surpresas desafia-
doras que determinam o desen-
volvimento de nossos potenciais, 
garantindo a evolução do espírito. 
A cada novo minuto, você tem a li-
berdade e a responsabilidade de 
escolher para onde quer seguir.

DE R$ 46,90

POR R$ 42,00
A VIDA ESTÁ A 
SUA ESPERA
ELIANA MACHADO COELHO/ Lúmen 
Editorial

Dois momentos, duas épocas.  
Thiago é um médico de poucas pa-
lavras. Bianca é enfermeira, dedica-
da e alegre. Conseguirão superar 
os dramas do passado e viver um 
grande amor?

DE R$ 69,90

POR R$ 62,90
O TRATADO DA 
PROSPERIDADE
BRUNO GIMENES/ Luz da Serra

O que falta para eu me tornar rico? 
Este método poderoso apresenta-
do por Bruno Gimenes vai trans-
formar radicalmente a sua prospe-
ridade. Surpreenda-se ao ver que 
as práticas propostas funcionam na 
vida de qualquer pessoa.

DE R$ 57,10

POR R$ 49,90 
O HOMEM SUBJUGADO
MALVINA ESTER MUSZKAT/ Summus

Neste livro, a autora Malvina Muszkat 
propõe que se repense o fenômeno 
da violência sob a perspectiva da 
subjetividade masculina na dinâmi-
ca dos relacionamentos, de forma 
a buscar maneiras mais eficientes 
de se promover o diálogo e evitar 
o confronto. 
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por R$

62,90

de R$ 

69,90

OS HÓSPE
D

ES

por R$

62,90

de R$ 

69,90

ISABEL D
E C

A
ST

EL
A

por R$

26,90

de R$ 

29,90

ALMA E P
O

Lí
TI

C
A

por R$

31,40

de R$ 

34,90

A ÚNICA H
IS

TÓ
R

IA

por R$

44,99

de R$ 

49,90

CORREIO PARA
 M

U
LH

ER
ES

por R$

58,05

de R$ 

64,50

AS 48 LEIS
 D

O
 P

O
D

ER

LEITURAs 
ImpERdívEIs Rocco
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https://www.livrariascuritiba.com.br/dia-a-dia-com-spurgeon-letra-grande-rbc-lv427607/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/pao-diario-366-aventuras-com-deus-rbc-lv418101/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/tudo-tem-seu-preco-vida-e-consciencia-lv431846/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/vida-esta-a-sua-espera-a-lumen-lv402099/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/tratado-da-prosperidade-o-luz-da-serra-lv427799/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/homem-subjulgado-o-summus-lv429976/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/48-leis-do-poder-as-rocco-lv112947/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/unica-historia-a-rocco-lv432343/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/alma-e-politica-rocco-lv429303/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/hospedes--os-rocco-lv429307/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/correio-para-mulheres-rocco-lv431244/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/isabel-de-castela-rocco-lv424602/p


Box Hitler

De: R$ 159,90 

Por: R$ 129,90

De: R$ 129,90 

Por: R$ 99,90
De: R$ 129,90 

Por: R$ 99,90
De: R$ 69,90 

Por: R$ 62,90
De: R$149,90 

Por: R$ 119,90

De: R$ 39,90 

Por: R$ 33,90

De: R$ 149,90 

Por: R$ 119,90

Box Stalin

De: R$ 139,90 

Por: R$ 109,90
De: R$ 139,90 

Por: R$ 109,90

Box Os mitos gregos Box O segundo sexo

De: R$ 149,90 

Por: R$ 119,90

Box Bram Stoker

O melhor de  
Nelson Rodrigues

De: R$ 49,90 

Por: R$ 44,90

Como os advogados 
salvaram o mundo

De: R$ 39,90 

Por: R$ 33,90

Poliana

De: R$ 29,90 

Por: R$ 26,90

Para onde vai a Igreja?

De: R$ 49,90 

Por: R$ 44,90

A câmara clara

De: R$ 44,90 

Por: R$ 40,00

The Witcher 3

De: R$ 29,90 

Por: R$ 26,90

Os Incríveis 2 – HQ

De: R$ 24,90 

Por: R$ 21,00

Os Incríveis 2 – 
O livro do filme

De: R$ 49,90 

Por: R$ 44,90

Orgulho e preconceito

Box Grandes  
clássicos da estratégia

Box Grandes obras  
de Tolstói

DESTAQUE

De: R$ 69,90 

Por: R$ 62,90

Madonna 60 anos

Box O livro das virtudes

Box Grandes obras de  
Júlio Verne – Clássicos Light

https://www.livrariascuritiba.com.br/box-hitler-2-vols-nova-fronteira-lv413109/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/box-grandes-obras-de-julio-verne-nova-fronteira-lv430847/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/box-os-mitos-gregos-2-volumes-nova-fronteira-lv428239/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/box-grandes-obras-de-tolstoi-3-vols-nova-fronteira-lv419276/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/box-o-livro-das-virtudes-2-vols-nova-fronteira-lv408962/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/box-grandes-classicos-da-estrategia-3-vols-nova-fronteira-lv414257/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/box-stalin-nova-fronteira-lv417407/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/box-grandes-obras-de-bram-stoker-nova-fronteira-lv432410/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/box-o-segundo-sexo-2-vols-nova-fronteira-lv396148/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/poliana-ed-especial-nova-fronteira-lv428750/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/orgulho-e-preconceito-nova-fronteira-lv426968/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/camara-clara-a-nova-fronteira-lv431886/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/melhor-de-nelson-rodrigues-o-nova-fronteira-lv433560/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/como-os-advogados-salvaram-o-mundo-nova-fronteira-lv429507/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/para-onde-vai-a-igreja-petra-lv432411/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/the-witcher-a-maldicao-dos-corvos-vol-3-pixel-lv430846/p
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Em entrevista exclusiva à LER&-
CIA, Fabrício Carpinejar fala mais 
sobre a obra, que ele descreve como 
uma “tentativa desesperada de de-
volver um pouco do que recebi de-
les na infância. Pelo menos, serve 
como um pedido de desculpa”.

LER&CIA | Mais do que um livro sobre 
pais e filhos, esse é um livro sobre o 
seus pais. Como você decidiu escrever 
a obra, como ela nasceu? 
Fabrício Carpinejar | Havia algo er-
rado comigo. Sempre que reclama-
va de meus pais aos filhos, eles di-
ziam que parecia que eu falava de 
pessoas diferentes daquelas que eles 
conheciam: os avós são ótimos, pai! 
Fui descobrindo que não tinha me 
libertado da visão infantil de meus 
pais, ainda enxergava os dois como 
provedores. Os netos são mais ge-
nerosos do que os filhos, porque es-
tão mais abertos para compreender 
e julgam menos. Escrevi esse livro 
como se fosse neto de meus pais.

Você se sente em dívida com seus pais? 
Eu me sentia ingrato. Não agrade-
cia o que me ofereceram. Parecia 
que tinham obrigação de me amar, 
não identificava o amor deles como 
uma escolha. Corri atrás do prejuí -
zo. Hoje agradeço cada pequeno 
momento que estamos juntos. Brin-
damos com café. 

Como é hoje o relacionamento entre 
vocês?
Eu demorei muito para ser amigo 
de meus pais. Eu era autocentra-
do. Tudo o que eles falavam eu me 
incluía. Eu me sentia o centro do 
mundo, como todo filho se sente. 
Qualquer ponderação vinha como 
uma ameaça ou uma censura. Não 
ouvia sem contaminar as palavras 
deles com a minha vaidade. Atual-
mente eu sei escutar com distancia-

LER&CIA / Entrevista

Mais do que um livro sobre 
paternidade, é uma homenagem 
aos pais do próprio autor, que usa 
suas experiências pessoais e fami-
liares para levantar, com sensibi-
lidade, temas como a brevidade 
da vida e o amor. “Acreditamos 
que os pais são eternos, imutá-
veis, que estarão próximos quan-
do surgir a necessidade. Mas eles 
adoecem e morrem.  É uma fata-
lidade inaceitável, não há como 
parar a idade, recuar o fim”, aler-
ta Carpinejar. 

PAI E MÃEAME

 > Datas comemorativas como Dia das Mães e Dia dos Pais têm 

um grande apelo comercial, sem dúvida, mas também ajudam 

a lembrar a importância da família e dos relacionamentos 

com aqueles que, em geral, foram as primeiras pessoas que 

nos amaram. Para ajudar nessa 

missão, o escritor Fabrício 

Carpinejar lançou um livro que 

é um verdadeiro presente para 

todos que são filhos: Cuide dos 

pais antes que seja tarde.
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POR MELINA POCKRANDT
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mento e discernimento: sem combatê-los. Acolho e 
valorizo as suas opiniões. Feliz do filho que tem os 
pais como conselheiros. 

Olhando para o passado desse relacionamento, há mo-
mentos que você se arrepende pela maneira que os tra-
tou ou por ter deixado de fazer algo que poderia ter feito? 
Totalmente. Meu livro é um pedido de desculpas 
pela minha impaciência, pela minha falta de tempo 
ou por adiá-los sem pensar o quanto sofriam com o 
meu desinteresse. 

Você acredita que há pessoas que nunca mudam seu 
olhar sobre os pais?
Sim, é triste, mas há filhos que não entendem 
que aquilo que receberam era o máximo que os 

pais poderiam dar. Eles não escon-
deram nada, deram o possível. Se 
não deram mais, é porque não ti-
nham. Aceitar isso elimina a culpa 
de nossa vida. 

O que precisaríamos mudar quando 
percebemos que os pais vão embora 
um dia – talvez muito em breve?
Não brigue com os pais só porque 
tem razão. A razão não serve para 
nada. Fique junto mesmo não con-
cordando. O orgulho ocupa o lugar 
que é do amor. O orgulho é um amor 
fake. O orgulho só traz separação, não 
junta ninguém. Jogue o orgulho fora. 

O livro é um alerta para essas pessoas 
também?
É uma advertência. Somos intransi-
gentes com os erros dos pais, é como 
se eles nunca pudessem errar conos-
co. Mas eles são humanos, falíveis, 
imperfeitos, aprendendo com a ex-
periência. Eles vivem aceitando os 
nossos pedidos de desculpa ao lon-
go da vida, mas dificilmente perdoa-
mos em suas primeiras falhas, não é 
uma injustiça? 

Quais são as características que her-
dou de seus pais?
Do meu pai, tenho a gargalhada. 
Da minha mãe, o dom de sonhar de 
olhos abertos. 

Se você conseguisse destacar um, qual 
é o principal ensinamento que você re-
cebeu da sua mãe e de seu pai?
Do meu pai, recebi um relógio 
(apro  veite o tempo). De minha mãe, 
recebi um escapulário (jamais perca 
a fé mesmo nas adversidades).

Seus pais leram o livro? O que acha-
ram?
Estão chorando até hoje. Já não sei 
que piada posso contar para mudar 
de assunto. l

Entrevista / LER&CIA

CONHEÇA
O LIVRO

CUIDE DOS PAIS 
ANTES QUE 
SEJA TARDE
Bertrand Brasil 
R$ 29,90

Carpinejar com seus pais: “Feliz do filho que tem os pais como conselheiros”.A
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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$ 49,90  

POR R$ 37,90 
ORIGEM
DAN BROWN/ Arqueiro

Robert Langdon chega ao Museu 
Guggenheim para assistir a uma 
apresentação sobre uma grande 
descoberta que promete mudar o 
papel da ciência. De repente, a pre-
ciosa descoberta corre o risco de 
ser perdida para sempre.

DE R$ 99,90  

POR R$ 76,90 
S – O NAVIO DE TESEU
J. J. ABRAMS, DOUG DORST/ Intrínseca

Uma jovem encontra em uma bi-
blioteca um livro com anotações 
de um estranho. Ela responde os 
comentários e devolve o exem-
plar, que o estranho volta a pegar. 
Os dois começam um irresistível e 
inesperado diálogo paralelo.

DE R$ 69,50  

POR R$ 52,90 
OS PILARES DA TERRA 
– VOLUME ÚNICO
KEN FOLLETT/ Rocco

Philip luta contra tudo e todos para 
construir um templo grandioso a 
Deus. Como painel de fundo, uma 
Inglaterra sacudida por lutas entre 
os sucessores prováveis ao trono 
que Henrique I deixou. 

DE R$ 54,90  

POR R$ 41,90 
1984 
GEORGE ORWELL/ Companhia das 
Letras 

Winston vive aprisionado na en-
grenagem totalitária de uma socie-
dade dominada pelo Estado, onde 
tudo é coletivo, mas cada qual vive 
sozinho. Ninguém escapa à vigilân-
cia do Grande Irmão. 

DE R$ 44,90 

POR R$ 32,90 
MITOLOGIA NÓRDICA
NEIL GAIMAN/ Intrínseca 

Coletânea de quinze contos que 
começa com a origem do mundo 
e que mostra a relação conturba-
da entre deuses, gigantes e anões, 
indo até o Ragnarök, o assustador 
cenário do apocalipse. Ideal para 
quem quer descobrir mais sobre a 
mitologia escandinava. 

DE R$ 64,90  

POR R$ 49,90
O LIVRO DE JÔ
JÔ SOARES, MATINAS SUZUKI JUNIOR/ 
Companhia das Letras

Às vésperas de completar oiten-
ta anos e com verve mais afiada do 
que nunca, Jô Soares compartilha 
sua trajetória de astro midiático num 
livro de memórias escrito para fa  zer 
rir, chorar e, sobretudo, não esque  cer. 
Uma autobiografia desautorizada.

DE R$ 84,90  

POR R$ 64,90 
CEM ANOS DE SOLIDÃO 
– EDIÇÃO ESPECIAL
GABRIEL GARCÍA MARQUEZ/ Record

Um dos maiores clássicos da litera-
tura, traz a incrível e triste história 
dos Buendía e apresenta o maravi-
lhoso universo da fictícia Macondo. 
É lá que acompanhamos diversas 
gerações dessa família, assim como 
a ascensão e a queda do vilarejo. 

DE R$ 39,90  

POR R$ 29,90 
MINDHUNTER
JOHN DOUGLAS, MARK OLSHAKER/ 
Intrínseca

Em detalhes assustadores, mostra 
os bastidores de alguns dos casos 
mais terríveis, fascinantes e desa-
fiadores do FBI. Durante as mais 
de duas décadas em que atuou no 
FBI, o agente especial John Dou-
glas tornou-se uma figura lendária.

DE R$ 49,90  

POR R$ 37,90 
DIRETO DE WASHINGTON
WASHINGTON OLIVETTO/ Estação 
Brasil

Washington Olivetto é um dos 
maiores publicitários  do país, cria-
dor de  algumas das mais  marcan-
tes propagandas. Ele conta algumas 
histórias que ajudam a compreen-
der como o publicitário criou o seu 
melhor personagem: ele próprio.

DE R$ 69,90 

POR R$ 52,90
LEONARDO DA VINCI 
WALTER ISAACSON/ Intrínseca

Com base em milhares de pági-
nas dos cadernos que Leonardo 
manteve ao longo de boa parte da 
vida e nas mais recentes descober-
tas sobre sua obra e sua trajetória, 
Walter Isaacson, biógrafo de Eins-
tein e Steve Jobs, tece uma narrati-
va que conecta arte e ciência.

DE R$ 245,00  

POR R$ 199,90 
SENNA 
CHRISTOPHER HILTON/ Global

Pela primeira vez, a família Senna 
abre seus arquivos, compartilhan-
do fotografias nunca antes vistas 
de momentos particulares em casa 
e nas pistas de corrida, além de va-
liosos documentos da vida do pilo-
to, incluídos em 13 luxuosos enve-
lopes.

 Ofertas válidas de 01/07/2018 a 31/08/2018, ou enquanto durarem os estoques. Imagens meramente ilustrativas.
Ofertas válidas somente para as lojas físicas.
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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$ 39,90 

POR R$ 29,90 
GERAÇÃO DE VALOR
FLAVIO AUGUSTO DA SILVA/ Sextante

O sucesso é uma ciência exata 
que qualquer um pode aprender. 
A obra traz uma seleção de tex-
tos afiados e charges provocadoras 
para enxergar o mundo de outra 
forma. Leia, aprenda a pensar fora 
da caixa e comece agora sua jorna-
da rumo ao topo.

DE R$ 44,90  

POR R$ 32,90 
TED TALKS 
CHRIS ANDERSON/ Intrínseca

Desde que assumiu o comando do 
TED em 2001, Chris Anderson tem 
mostrado o grande poder que as 
palestras curtas têm. Feita da ma-
neira certa, uma apresentação é 
capaz de eletrizar um auditório e 
transformar a visão de mundo da 
plateia.

DE R$ 36,90  

POR R$ 26,90
GENTE DE RESULTADOS 
EDUARDO FERRAZ/ Planeta Estratégia

o autor, baseado em mais de 30 
anos de experiência em consulto-
rias e treinamentos, preparou um 
manual prático para gestores que 
querem obter resultado. Mostra, de 
forma objetiva, como formar equi-
pes compactas de altíssimo poten-
cial. 

DE R$ 99,00  

POR R$ 76,90 
BOX PENSAR BEM NOS 
FAZ BEM! – 4 VOLUMES
MARIO SERGIO CORTELLA/ Vozes

Box com os 4 livros Pensar bem nos 
faz bem. Obras baseadas nas falas 
diárias do autor na rádio CBN que 
trazem o olhar da Filosofia sobre o 
cotidiano. São temas como religião, 
educação, carreira, ética, fé, sabe-
doria e vivência familiar.

DE R$ 37,00 

POR R$ 27,90 
GO PRO - 7 PASSOS PARA 
SER UM PROFISSIONAL 
DO MARKETING DE REDE
ERIC WORRE/ Propósito Eterno

A Bíblia do Marketing de Rede. Eric 
Worre compila seus 25 anos de ex-
periência em dicas práticas e fáceis 
de aprender e aplicar. Se deseja ser 
bem-sucedido neste ramo, a leitura 
deste livro é obrigatória para você. 

DE R$ 34,90  

POR R$ 25,90 
CRER OU NAO CRER 
FÁBIO DE MELO, LEANDRO KARNAL/ 
Planeta

Uma discussão imperdível. O que 
pode dizer um homem que fez o 
voto de se dedicar a Deus a ou-
tro que está plenamente convenci-
do de Deus não existe? Um debate 
rico e respeitoso entre um cético e 
um católico.

DE R$ 49,90  

POR R$ 37,90
TRABALHE 4 HORAS 
POR SEMANA 
TIMOTHY FERRISS/ Planeta Estratégia

O autor passou mais de cinco anos 
aprendendo os segredos dos novos 
ricos, uma subcultura em franco 
crescimento que abandonou o pla-
no de adiar a vida e passou a domi-
nar as novas moedas de troca, tem-
po e mobilidade.

DE R$ 29,90 

POR R$ 21,90
O INFERNO SOMOS NÓS
LEANDRO KARNAL, MONJA COEN/ 
Papirus

Como transformar o ódio em com-
preensão? Como sair de um cená-
rio de violência e construir uma cul-
tura de paz? O historiador Leandro 
Karnal e a Monja Coen conversam 
sobre essas e outras questões, em 
um diálogo inspirador. 

DE R$ 44,90  

POR R$ 32,90 
A ELITE DO ATRASO – DA 
ESCRAVIDÃO À LAVA JATO
JESSÉ SOUZA/ Leya

O sociólogo Jessé Souza escancara 
o pacto dos donos do poder para 
perpetuar uma sociedade cruel for-
jada na escravidão. Esse é o pilar de 
sustentação de nossa elite. Um livro 
impossível de reagir de maneira in-
diferente.

DE R$ 89,90 

POR R$ 66,90 
O MÍNIMO QUE VOCÊ 
PRECISA SABER PARA 
NÃO SER UM IDIOTA
OLAVO DE CARVALHO/ Record

Escritos entre 1997 e 2013 e publi-
cados em diferentes jornais e re-
vistas do país, os 193 textos desta 
obra esmiúçam os fatos e notícias 
do cotidiano e o que nelas está  
sub  entendido ou omitido.

DE R$ 29,90  

POR R$ 21,90 
QUAL É A TUA OBRA?
MARIO SERGIO CORTELLA/ Vozes

A ideia de trabalho como castigo 
precisa ser substituída pelo con-
ceito de realizar uma obra. Enxer-
gar um significado maior na vida 
aproxima o tema da espiritualidade 
do mundo do trabalho. Mario Ser-
gio Cortella desmistifica conceitos 
e pré-conceitos.
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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. 

 Ofertas válidas de 01/07/2018 a 31/08/2018, ou enquanto durarem os estoques. Imagens meramente ilustrativas.
Ofertas válidas somente para as lojas físicas.

DE R$ 59,90  

POR R$ 44,90 
O CAPITAL
THOMAS PIKETTY/ Intrínseca

O crescimento econômico e a di-
fusão do conhecimento impediram 
que fosse concretizado o cenário 
apocalíptico previsto por Karl Marx 
no século XIX. Porém, os registros 
históricos demonstram que o capi-
talismo tende a criar um círculo vi-
cioso de desigualdade.

DE R$ 199.00  

POR R$ 169,00 
HARLEY DAVIDSON – THE 
LEGENDARY MODELS 
PASCAL SZYMEZAK/ Queen Books

Em Wisconsin, em 1903, Willia Har-
ley e Arthur Davidson realizaram 
seu sonho de construir uma moto. 
Mais de um século depois, essas 
fantásticas motos ainda estão pe-
los cinco continentes. *Livro em in-
glês.

DE R$ 39,90  

POR R$ 29,90 
UMA BREVE HISTÓRIA 
DO TEMPO
STEPHEN HAWKING/ Intrínseca

Stephen Hawking guia o leitor na 
busca por respostas a algumas das 
maiores dúvidas da humanidade: 
Qual a origem do universo? Ele é 
infinito? E o tempo? Sempre existiu, 
ou houve um começo e haverá um 
fim? 

DE R$ 34,90 

POR R$ 24,90 
O SOL NA CABEÇA 
– CONTOS 
GEOVANI MARTINS/ Companhia das 
Letras

Nos treze contos, nos deparamos 
com a infância e a adolescência de 
garotos para quem as angústias e 
dificuldades inerentes à idade so-
mam-se à violência de crescer em 
uma favela. 

DE R$ 39,90 

POR R$ 29,90
O HOMEM DE GIZ
C. J. TUDOR/ Intrínseca 

Os desenhos a giz são o código se-
creto de Eddie e sua turma: homen-
zinhos rabiscados no asfalto; men-
sagens que só eles entendem. Mas 
um desenho misterioso leva até um 
corpo espalhado no bosque. De-
pois disso, nada mais é como antes.

DE R$ 39,90 

POR R$ 29,90
A FORMA DA ÁGUA
GUILLERMO DEL TORO/ Intrínseca

Richard Strickland é um oficial do 
governo dos Estados Unidos envia-
do à Amazônia para capturar um 
ser mítico e misterioso cujos pode-
res inimagináveis seriam utilizados 
para aumentar a potência militar 
do país, em plena Guerra Fria. 

DE R$ 64,90

POR R$ 49,90
A INCENDIÁRIA
STEPHEN KING/ Suma de Letras

Andy e Vicky eram universitários 
buscando uma grana extra quando 
se voluntariaram para um experi-
mento científico de uma organiza-
ção governamental clandestina. As 
consequências foram o surgimento 
de estranhos poderes psíquicos pe-
rigosos. 

DE R$ 29,90 

POR R$ 21,90
IKIGAI  
FRANCESC MIRALLES, HECTOR 
GARCIA/ Intrínseca 

Por que existem pessoas que sa-
bem o que querem, enquanto ou-
tras definham na confusão? Para os 
japoneses, o segredo é encontrar 
seu ikigai, conceito que pode ser 
traduzido como razão para viver. 

DE R$ 29,90 

POR R$ 21,90
FRANCISCO
GUILHERME SAMORA/ Globo  

São Francisco é um dos mais que-
ridos e admirados santos da igreja 
católica. Ao abdicar do luxo e do 
dinheiro, sua passagem pela Terra 
foi muito complexa: foi chamado 
de louco, foi aprisionado pelo pró-
prio pai e enfrentou todo tipo de 
resistência e preconceito. 

DE R$ 44,90 

POR R$ 35,90
ATENÇÃO PLENA – 
MINDFULNESS
MARK WILLIAMS, DANNY PENMAN/ 
Sextante

Deseja uma vida mais plena e fe-
liz? Os autores apresentam técni-
cas fundamentadas que você pode 
usar para atravessar os períodos de 
crise ou para enfrentar os desafios 
do dia a dia.

DE R$ 49,90 

POR R$ 39,90
COMER PARA 
NÃO MORRER
MICHAEL GREGER, GENE STONE/ 
Intrínseca

Seja qual for a doença, a rotina é a 
mesma: após exames e consultas, 
os médicos receitam um remédio. 
Tratamentos alternativos não são 
mencionados, e a medicina preven-
tiva parece uma realidade distante. 
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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$ 119,90  

POR R$ 89,90 
LAROUSSE DA CERVEJA 
RONALDO MORADO/ Alaúde

Apresenta um panorama histórico 
completo; descreve os ambientes, 
os utensílios e o serviço perfeito; 
aborda as principais escolas cerve-
jeiras do mundo e ainda relaciona 
a bebida com a gastronomia. Traz 
um capítulo exclusivo sobre a in-
dústria cervejeira no Brasil. 

DE R$ 89,90  

POR R$ 66,90 
VINIL
MIKE EVANS/ Publifolha

Nesse livro, o jornalista e músico 
Mike Evans oferece uma celebra-
ção visual da fascinante história 
e do triunfal renascimento desse 
meio. Dos pesados 78 rpm aos re-
sistentes 45 rpm, dos excêntricos 
EPs aos lendários LPs, saiba tudo 
sobre a arte de fazer discos.

DE R$ 62,90  

POR R$ 46,90 
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 
DANIEL GOLEMAN/ Objetiva

Aliando o rigor do cientista à ex-
periência humana do psicólogo, o 
autor examina questões polêmicas 
através de uma viagem pelos la-
birintos da mente humana. Como 
atuar diretamente sobre a inteli-
gência emocional é o enfoque cen-
tral da obra.

DE R$ 74,90  

POR R$ 57,90 
12 REGRAS PARA A VIDA
JORDAN B. PETERSON/ Alta Books

A partir de exemplos vívidos de sua 
prática clínica e vida pessoal, bem 
como de lições extraídas das histó-
rias e mitos mais antigos da huma-
nidade, 12 regras para a vida oferece 
um antídoto para o caos em nossas 
vidas: verdades eternas aplicadas 
aos nossos problemas modernos.

DE R$ 44,90 

POR R$ 32,90 
AGILIDADE EMOCIONAL
SUSAN DAVID/ Cultrix

O caminho em direção à realização 
pessoal e profissional nunca é uma 
linha reta. A autora apresenta, com 
sagacidade e empatia, uma abor-
dagem revolucionária para lidar 
com as reviravoltas da vida para 
atingir seus objetivos mais impor-
tantes com sucesso.

DE R$ 30,90 

POR R$ 22,90 
VAMOS PENSAR 
UM POUCO?
MARIO SERGIO CORTELLA, MAURICIO 
DE SOUSA/ Cortez

Na vida cada um faz toda a diferen-
ça. Pensamos melhor quando pen-
samos em turma e, melhor ainda, 
acompanhados da Turma da Mô-
nica, que nos anima a pensarmos 
mais, com persistência e alegria.

DE R$ 39,90  

POR R$ 29,90 
O HOMEM MAIS FELIZ 
DA HISTÓRIA 
AUGUSTO CURY/ Sextante

O homem mais feliz da história é 
um romance protagonizado pelo 
psiquiatra Marco Polo, um pensa-
dor ateu e mundialmente reconhe-
cido que ousa estudar a complexa 
mente de Jesus sob o ângulo da ci-
ência.

DE R$ 32,90 

POR R$ 24,90 
MALALA – A MENINA QUE 
QUERIA IR PARA A ESCOLA
ADRIANA CARRANCA/ Companhia das 
Letrinhas

Livro-reportagem destinado ao pú-
blico infantil que relata às crianças 
a história da paquistanesa Malala 
Yousafzai, baleada por membros 
do Talibã aos catorze anos por de-
fender a educação feminina. 

DE R$ 29,90  

POR R$ 21,90 
O PODER DO AGORA
ECKHART TOLLE/ Sextante

Um guia de grande eficiência para 
a descoberta do nosso potencial 
interior que combina conceitos do 
cristianismo, do budismo, do hin-
duísmo, do taoísmo e de outras 
tradições. Um manual prático que 
nos ensina a tomar consciência dos 
pensamentos e emoções.

DE R$ 49,90 

POR R$ 37,90 
DEUSES AMERICANOS 
– EM QUADRINHOS 
NEIL GAIMAN, P. CRAIG RUSSELL, 
SCOTT HAMPTON/ Intrínseca

Primeiro volume das graphic novels 
inspiradas em Deuses americanos. 
Shadow Moon é um ex-presidiário 
que acabou de sair da prisão e des-
cobre que sua mulher morreu em 
um acidente de carro. 

DE R$ 59,90 

POR R$ 44,90 
ESSENCIAL LER E 
APRENDER – CHURRASCO
WILLIAN HUGO ABERDEEN/ Hunter 
Books

Além de celebrar uma autênti-
ca instituição nacional, responde 
as perguntas mais comuns sobre 
o tema e apresenta a história do 
chur  rasco pelo mundo. Traz, ainda, 
receitas deliciosas.
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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$ 29,90

POR R$ 27,90
DVD PANTERA NEGRA 
Disney-Cinecolor

T’Challa assume o trono de Wakan-
da após uma tragédia e é confron-
tado em um teste final, arriscando 
o destino de seu país e do mundo 
inteiro. Em conflito interno após 
descobrir um terrível segredo de 
família, o novo rei deve reunir seus 
aliados e liberar o poder total do 
Pantera Negra. 

DE R$ 29,90

POR R$ 22,90
DVD O PODEROSO 
CHEFÃO – THE COPPOLA 
RESTORATION (3 DISCOS)
Paramount

Francis Ford Coppola supervisio-
nou pessoalmente a extensa res-
tauração dessa que é considerada 
sua maior obra-prima. Com tecno-
logia de ponta, os filmes da trilogia 
foram submetidos a um extenso 
exame quadro-a-quadro.

DE R$ 49,99

POR R$ 45,99
JOGO CANDY LAND 
A4813/ Hasbro

Candy Land traz muita cor e diver-
são para toda a família. Não é ne-
cessário saber ler para jogar, por 
isso apresenta às crianças mais no-
vas as maravilhas dos jogos de ta-
buleiro para brincar juntamente 
com seus familiares e amiguinhos. 

DE R$ 18,90

POR R$ 16,10 
CADERNO CAPA CORTIÇA 
PRETO E BRANCO 
9X14CM 96 FOLHAS 
P0020005/ Bencafil

Caderno de capa dura com acaba-
mento em cortiça e detalhes em 
preto e branco. Possui 96 folhas 
pautadas e cantos arredondados. 
Formato 9x14cm.

DE R$ 59,00

POR R$ 50,15 
LATA RETANGULAR 
METAL JOGO DE 
POKER 200 FICHAS 
0168/742184/ Paluma

Jogo de poker contendo 200 fi-
chas, 1 ficha dealer, 1 ficha small 
blind. Tudo em uma belíssima lata 
de metal para organizar e levar 
para onde quiser.

DE R$ 14,90

POR R$ 12,70
CADERNO 
ZIP LOCK AZUL 
17X21CM 
P0050030/ Bencafil

Caderno em tamanho A5 com 
capa em formato zip lock na cor 
azul, para prático armazenamento 
de materiais como lápis, canetas e 
borrachas. 

DE R$ 22,50

POR R$ 19,15
CADERNO CAPA CORTIÇA 
PRETO E BRANCO 
13X21CM 96 FOLHAS
P0020006/ Bencafil

Caderno de capa dura com acaba-
mento em cortiça e detalhes em 
preto e branco. Possui 96 folhas 
pautadas e cantos arredondados. 
Formato 13x21cm.

DE R$ 14,90

POR R$ 12,70
CADERNO 
ZIP LOCK ROSA 
21X28CM 
P0050031/ Bencafil

Caderno em tamanho A4 com capa 
em formato zip lock na cor rosa 
pink, para prático armazenamento 
de materiais como lápis, canetas e 
borrachas. 

DE R$ 18,90

POR R$ 16,10 
CONJUNTO PORTA-
RETRATO PRETO 
COM GANCHO 
3 UNIDADES 15X15CM 
P0090003/ Bencafil

Conjunto de porta retrato preto 
com gancho, para 3 fotos peque-
nas. 

 Ofertas válidas de 01/07/2018 a 31/08/2018, ou enquanto durarem os estoques. Imagens meramente ilustrativas.
Ofertas válidas somente para as lojas físicas.

DE R$ 27,90

POR R$ 25,90
CD ARTIC MONKEYS 
– TRANQUILITY BASE 
HOTEL AND CASINO
Deckdisc

Cinco anos após AM, os britânicos 
dos subúrbios de Sheffield enfati-
zam aqui a busca por novas paisa-
gens musicais. Todas as faixas são 
de autoria do vocalista Alex Turner 
e dão uma ideia clara do brilhantis-
mo de sua visão criativa.

DE R$ 25,90

POR R$ 23,90
CD CAETANO MORENO 
ZECA TOM VELOSO – 
OFERTÓRIO: AO VIVO
Universal Music

Trabalho em conjunto de Caetano 
e seus filhos, Ofertório é uma ho-
menagem às mães tendo a música-
-título como uma reverência com-
posta por Veloso à sua própria. 
Traz também sucessos consagra-
dos, destaque para “Todo homem”.
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 > Logo após a Segunda Guerra 
Mundial, o mundo começou 
a testemunhar o começo de 
um novo conflito, que ficou 
conhecido como Guerra Fria. 
Isso porque os países envolvidos 
não chegaram – de fato – ao 
front de batalha. Duelando pela 
hegemonia política, militar e 
econômica, tivemos de um lado 
os Estados Unidos, e, de outro, 
a União Soviética. O primeiro 
querendo impor o capitalismo 
e o segundo, o socialismo. 

Para o professor do Departamen-
to de História da UFMG e autor de 
As universidades e o regime militar 
(Zahar), Rodrigo Patto Sá Motta, o 
conflito foi determinante para o des-
dobramento das relações da época. 
“A disputa entre o bloco capitalista 
e o bloco socialista constituiu o prin-
cipal eixo das relações internacionais 
por quase meio século. Ela permeou 
não só as relações políticas e econô-
micas, mas também a produção cul-
tural (cinema, literatura etc). E ge-

O CONFLITO E O 
MERCADO CULTURAL

Para quem busca mais informa-
ções e se interessa pelas discussões 
que envolvem a Guerra Fria, a lite-
ratura e o cinema podem ser boas 
fontes de conhecimento. O cuida-
do, entretanto, deve ser o mesmo 
que é necessário com temas que 
envolvem política: conhecer o as-
sunto e ter senso crítico. Para o pro-
fessor, não existe história imparcial. 
“Muito menos quando tratamos de 
temas dessa natureza. Todos os au-
tores têm um ponto de vista e certas 
preferências, ou simpatias (e antipa-
tias)”, observa.  

Obras escritas por historiadores 
costumam ser mais democráticas, no 
sentido de mostrar diferentes lados. 
“Um historiador profissional vai ten-
tar controlar a sua paixão e vai mos-
trar argumentos e pontos de vista di-
ferentes dos seus. Além disso, deve 
fundamentar suas análises com base 
em evidências documentais, estan-
do aberto a mudar de opinião caso 
as fontes contrariem suas premissas 
iniciais. Para distinguir os bons histo-
riadores dos outros, deve-se procurar 
essas características, ou seja, equilí-
brio na argumentação, boa funda-
mentação empírica e análises que 
evitam conclusões simplistas e ma-
niqueístas”, orienta Motta. l

LER&CIA / Especial guerras

A GUERRA FRIA
EM LIVROS E NOS FILMES

rou uma corrida armamentista que 
colocou em risco todo o planeta, 
que viveu sob a ameaça de uma he-
catombe nuclear. No caso dos países 
sob hegemonia capitalista, a Guerra 
Fria aguçou as mobilizações antico-
munistas, o que trouxe importan-
tes desdobramentos. No Brasil, por 
exemplo, o anticomunismo ajudou a 
fundamentar – e a justificar – as duas 
principais ditaduras do século XX.”

O especialista reforça que as con-
sequências da Guerra Fria não fica-
ram restritas aos mais de 40 anos de 
duração do conflito: até hoje são de-
terminantes no cenário internacio-
nal. “A geopolítica atual segue mar-
cada por heranças da Guerra Fria, 
como a posição da China e da Rús-
sia como potenciais rivais dos Esta-
dos Unidos. É verdade que parte da 
rivalidade tem raízes independentes 
ao conflito, tendo mais a ver com in-
teresses estratégicos perenes dessas 
potências. Mas um certo ranço ain-
da persiste em algumas esferas e es-
timula os conflitos entre essas potên-
cias”, diz Motta. 
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Especial guerras / LER&CIA

SAIBA MAIS
CINEMA E LITERATURA
Além de tema de livros históricos, o 
conflito também é pano de fundo para 
diversas histórias – de drama a humor. 
Confira nossa seleção de livros e DVDs:

O ÚLTIMO IMPÉRIO
Casa da Palavra
R$ 74,90 
Neste livro, o historiador Serhii Plokhy 
defende que o colapso da União 
Soviética foi tudo menos obra dos 
Estados Unidos. Apresenta uma 
interpretação polêmica em relação aos 
últimos meses da União Soviética.

DVD DR. FANTÁSTICO
Sony Pictures
R$ 16,90
Este filme de Stanley Kubrick é 
considerado um clássico da comédia 
e foi lançado quando as discussões 
da Guerra Fria estavam no auge. O 
militarismo e a paranoia do período 
são retratados de forma satírica. 

DVD PONTE DOS ESPIÕES
Fox Film
R$ 19,90
Em plena Guerra Fria, o advogado 
especializado em seguros aceita a 
tarefa de defender um espião soviético 
capturado pelos americanos. Torna-
se uma peça central das negociações 
entre os Estados Unidos e a União 
Soviética ao ser enviado a Berlim 
para negociar uma troca de reféns.

DVD INTRIGA INTERNACIONAL
Warner Video
R$ 19,90
Obra clássica de Alfred Hitchcock. 
Um publicitário de Manhattan se vê 
envolvido em uma trama que envolve 
sequestro, assassinato e perseguição.

DVD ATÔMICA 
Universal Pictures
R$ 16,90
Lorraine Broughton, uma agente 
disfarçada do MI6, é enviada para Berlim 
durante a Guerra Fria para investigar o 
assassinato de um oficial e recuperar 
uma lista perdida de agentes duplos. 

DVD A FORMA DA ÁGUA 
Fox Film
R$ 39,90
A trama se passa na era da Guerra Fria 
nos Estados Unidos, por volta de 1962. 
No laboratório secreto de segurança 
máxima onde trabalha, a solitária Elisa 
está presa em uma vida de isolamento. 
A sua vida muda para sempre quando 
ela e sua colega de trabalho descobrem 
um experimento confidencial. 

A GUERRA DO MUNDO
Planeta
R$ 144,90
Baseado em fatos, números e 
estatísticas, a obra traça um 
panorama das guerras do século 
XX, tentando explicar o que levou 
a humanidade a cometer tantas 
barbáries. Discute, ainda, as 
perspectivas para o século XXI.

ATÔMICA: A CIDADE MAIS FRIA 
Darkside
R$ 54,90 
HQ que se passa em Berlim, em 1989. 
O muro que dividiu a Alemanha 
está prestes a cair e a Guerra Fria 
parece chegar ao fim. Um agente 
secreto inglês do MI6 é assassinado. 
O motivo: uma lista com nomes de 
espiões que atuam em Berlim.  

ILUSTRAÇÃO: ROBSON VILALBA/THAPCOM

LIVRO

HQ

LIVRO

DVD

DVD

DVD

DVD

DVD
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DE R$ 84,00  

POR R$ 74,90
ANATOMIA DO DENTE 
MIGUEL CARLOS MADEIRA, 
ROELF J. CRUZ RIZZOLO/ Sarvier

DE R$ 54,90 

POR R$ 47,90
ELES, OS JUÍZES, VISTOS 
POR UM ADVOGADO
PIERO CALAMANDREI/ WMF 
Martins Fontes

DE R$ 167,90  

POR R$ 149,90
CÁLCULO – VOLUME 1  
JAMES STEWART/ Cengage

DE R$ 488,00 

POR R$ 419,90
ANATOMIA DOS ANIMAIS 
DOMÉSTICOS
HANS GEORG LIEBICH, HORST 
ERICH KONIG/ Artmed Editora

DE R$ 242,00 

POR R$ 199,90
DSM-5 – MANUAL 
DIAGNÓSTICO E 
ESTATÍSTICO DE 
TRANSTORNOS MENTAIS
VÁRIOS/ Artmed Editora

DE R$ 37,00  

POR R$ 29,90
CÁLCULO EM QUADRINHOS
LARRY GONICK/ Blucher

DE R$ 883,00  

POR R$ 789,90
ATLAS DE ANATOMIA 
HUMANA – 3 VOLUMES 
JOHANNES SOBOTTA/ Guanabara

DE R$ 127,90  

POR R$ 114,90
NETTER ANATOMIA 
PARA COLORIR
JOHN T. HANSEN/ Elsevier

DE R$ 80,00 

POR R$ 69,90
CONTABILIDADE BÁSICA
JOSE CARLOS MARION/ Atlas

DE R$ 139,00 

POR R$ 119,90
FUNDAMENTOS DE 
FÍSICA – MECÂNICA
VÁRIOS/ LTC

DE R$ 325,00  

POR R$ 289,90
BLACKBOOK – 
CLÍNICA MÉDICA
REYNALDO GOMES DE OLIVEIRA, 
ENIO ROBERTO PIETRA/ 
Blackbook

DE R$ 32,00  

POR R$ 26,90
CÓDIGO DE DEFESA 
DO CONSUMIDOR
Atlas

DE R$ 299,00 

POR R$ 259,90
NEUFERT – ARTE 
DE PROJETAR EM 
ARQUITETURA
GUTAVO GILL 

DE R$ 91,90  

POR R$ 79,90
MANUAL DE 
PROGRAMAÇÃO 
NEUROLINGUÍSTICA PNL 
JOSEPH O. CONNOR/ 
Qualitymark

DE R$ 207,00  

POR R$ 169,90
NEUROANATOMIA 
FUNCIONAL 
ANGELO MACHADO, LUCIA 
MACHADO HAERTEL/ Atheneu

DE R$ 34,90  

POR R$ 29,90
ORATÓRIA PARA 
ADVOGADOS E 
ESTUDANTES DE DIREITO
REINALDO POLITO/ Saraiva

DE R$ 64,90  

POR R$ 54,90
A ESTRATÉGIA DO 
OCEANO AZUL
RENEE MAUBORGNE, W. CHAN 
KIM/ Sextante
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https://www.livrariascuritiba.com.br/anatomia-do-dente-sarvier-lv394452/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/eles-os-juizes-vistos-por-um-advogado-wmf-martins-fontes-lv376778/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/calculo-vol-1-stewart-cengage-lv410830/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/anatomia-dos-animais-domesticos-artmed-lv400042/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/dsm-5-tr-tm-manual-diagnostico-e-estatistico-de-transtornos-mentais-artmed-lv344122/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/calculo-em-quadrinhos-blucher-lv372520/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/atlas-de-anatomia-humana-3-vols-sobotta-guanabara-lv426128/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/netter-anatomia-para-colorir-elsevier-lv375291/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/contabilidade-basica-livro-marion-atlas-lv385991/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/fundamentos-de-fisica-vol-1-halliday-ltc-lv401023/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/blackbook-clinica-medica-blackbook-lv338888/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/codigo-de-defesa-do-consumidor-manuais-atlas-lv426417/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/neufert-arte-de-projetar-em-arquitetura-gg-lv329164/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/manual-de-programacao-neurolinguistica-pnl-qualitymark-lv241112/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/neuroanatomia-funcional-atheneu-lv339744/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/oratoria-para-advogados-e-estudantes-de-direito-lv231257/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/estrategia-do-oceano-azul-a-sextante-lv425274/p


DE R$ 79,90 

POR R$ 69,90
DESIGN THINKING 
TIM BROWN/ Alta Books

DE R$ 34,90 

POR R$ 24,90
O JEITO DISNEY DE 
ENCANTAR OS CLIENTES
VÁRIOS/ Saraiva

DE R$ 69,00  

POR R$ 59,00
INTRODUÇÃO À 
PROGRAMAÇÃO 
COM PYTHON
NILO NEY COUTINHO MENEZES/ 
Novatec

DE R$ 80,00 

POR R$ 69,90
AULA NOTA 10 – 2.0 
DOUG LEMOV/ Penso

DE R$ 49,90  

POR R$ 39,90
MARKETING 4.0
VÁRIOS/ Sextante

DE R$ 54,90  

POR R$ 44,90
O UNIVERSO NUMA 
CASCA DE NOZ
STEPHEN HAWKING/ Intrínseca

DE R$ 74,90  

POR R$ 64,90
A PSICANÁLISE DOS 
CONTOS DE FADAS
BRUNO BETTELHEIM/ Paz e Terra

DE R$ 59,90  

POR R$ 49,90
ALFABETIZAÇÃO – A 
QUESTÃO DOS MÉTODOS 
MAGDA SOARES/ Contexto

DE R$ 79,90  

POR R$ 59,90
PAI RICO PAI POBRE
ROBERT T. KIYOSAKI/ Alta Books

DE R$ 299,00 

POR R$ 259,90
CHEF PROFISSIONAL
INSTITUTO AMERICANO DE 
CULINÁRIA/ Senac

DE R$ 29,90 

POR R$ 24,90
A LINGUAGEM DO CORPO
DAVID COHEN/ Vozes

DE R$ 34,90  

POR R$ 29,90
PEDAGOGIA DA 
AUTONOMIA 
PAULO FREIRE/ Paz e Terra

DE R$ 29,90  

POR R$ 24,90
O MONGE E O EXECUTIVO
JAMES C. HUNTER/ Sextante

DE R$ 156,00  

POR R$ 129,90
A HISTÓRIA DA ARTE
E. H. GOMBRICH/ LTC

DE R$ 55,00 

POR R$ 47,90
O CORPO FALA
PIERRE WEIL, ROLAND 
TOMPAKOW/ Vozes

DE R$ 47,90  

POR R$ 39,90
PEDAGOGIA DO OPRIMIDO
PAULO FREIRE/ Paz e Terra

DE R$ 59,90  

POR R$ 53,90
TEORIA DA MÚSICA
BOHUMIL MED/ Musimed 

DE R$ 41,00  

POR R$ 34,90
O CASO DOS DENUNCIANTES 
INVEJOSOS
DIMITRI DIMOULIS/ Revista dos 
Tribunais
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https://www.livrariascuritiba.com.br/design-thinking-alta-books-lv415494/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/jeito-disney-de-encantar-os-clientes-o-saraiva-lv285714/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/introducao-a-programacao-com-python-novatec-lv346734/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/aula-nota-10-2-0-penso-lv425125/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/marketing-4-0-sextante-lv417706/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/universo-numa-casca-de-noz-o-intrinseca-lv393194/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/psicanalise-dos-contos-de-fadas-a-paz-e-terra-lv216657/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/alfabetizacao-a-questao-dos-metodos-contexto-lv397446/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/pai-rico-pai-pobre-alta-books-lv416614/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/chef-profissional-senac-lv419630/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/linguagem-do-corpo-a-vozes-lv244787/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/pedagogia-da-autonomia-paz-e-terra-lv287948/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/monge-e-o-executivo-o-sextante-brochura-lv160885/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/historia-da-arte-a-ltc-lv087099/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/corpo-fala-o-vozes-lv113872/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/pedagogia-do-oprimido-paz-e-terra-lv285638/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/teoria-da-musica-musimed-lv423897/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/caso-dos-denunciantes-invejosos-o-rt-lv410326/p
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R$ 15,99
JOGO DE CARTAS ROUBA 
MONTE OS INCRÍVEIS 2 
98797/ Copag

R$ 79,99 
QUEBRA-CABEÇA + MEMÓRIA 
+ DOMINÓ OS INCRÍVEIS 
2530/ Jak

R$ 24,99 
JOGO DOMINÓ 28 PEÇAS 
OS INCRÍVEIS 
1079/ Xalingo

R$ 49,90 (CADA)

PELÚCIA OS INCRÍVEIS 
4733/ DTC

R$ 59,99 
QUEBRA-CABEÇA 120 PEÇAS 
GRANDÃO OS INCRÍVEIS 
2532/ Jak

R$ 24,99 
JOGO DA MEMÓRIA 24 
PEÇAS OS INCRÍVEIS 
1080/ Xalingo

R$ 32,99 
QUEBRA-CABECA 
150 PEÇAS OS INCRÍVEIS 
3571/ Grow

R$ 24,99 
CONJUNTO CARIMBO 6 UNIDADES 
+ GIZ DE CERA OS INCRÍVEIS 
1078/ Xalingo

R$ 19,90 
BLU-RAY OS INCRÍVEIS
Disney

R$ 29,99 
QUEBRA-CABEÇA 
60 PEÇAS OS INCRÍVEIS 
3570/ Grow

R$ 16,90
DVD OS INCRÍVEIS
Disney

 Ofertas válidas de 01/07/2018 a 31/08/2018, ou enquanto durarem os estoques. Imagens meramente ilustrativas.

https://www.livrariascuritiba.com.br/jogo-de-cartas-rouba-monte-os-incriveis-2-98797-copag-br000187/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/quebra-cabeca---memoria---domino-os-incriveis-2530-jak-br000655/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/quebra-cabeca-120pcs-grandao-os-incriveis-2532-jak-br000656/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/blu-ray-os-incriveis-brad-bird-av081564/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/dvd-os-incriveis-brad-bird-av075529/p


https://www.livrariascuritiba.com.br/dia-em-que-o-presidente-desapareceu-o-record-lv431231/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/todo-dia-galera-lv331551/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/uma-estranha-em-casa-record-lv430023/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/torre-do-alvorecer-galera-lv431848/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/encantador-de-gatos-o-best-seller-lv431849/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/no-ritmo-do-amor-record-lv432217/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/tarde-demais-record-lv432608/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/um-verao-na-italia-vol-1-verus-lv431919/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/whitney-meu-amor-bertrand-lv431918/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/voce-pode-curar-sua-vida-bestseller-lv432491/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/poder-sem-limites--best-seller-lv418564/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/como-falar-em-publico-e-influenciar-pessoas-no-mundo-dos-negocios-record-lv431792/p


LER&CIA / Livros

DE R$ 54,90

POR R$ 49,40
O PRIMEIRO ÁLBUM 
DO BEBÊ 
Yoyo/ Usborne

Um lindo álbum para recordar os 
primeiros meses de vida do seu 
bebê. Primeiros sorrisos, primei-
ros passos, as descobertas. Os mo-
mentos mais preciosos podem ser 
registrados aqui para serem relem-
brados sempre que a saudade ba-
ter. 

DE R$ 29,90

POR R$ 26,90
DINO AVENTURA 
4D – DINOSSAUROS 
CARNÍVOROS 
STEVAN RICHTER/ Vale das Letras

Prepare-se para uma experiência 
incrível com a tecnologia realidade 
aumentada! Abra o aplicativo Vale-
dasLetras4D, encontre as páginas 
indicadas, focalize a página na sua 
tela do celular e veja os dinossauros 
ganharem vida. 

DE R$ 49,90

POR R$ 44,90 
A SELVA – POP-UP
FIONA WATT/ Usborne

Este livro 3D vai deixar a hora da 
leitura ainda mais divertida. Os bi-
chos da selva parecem saltar das 
folhas e dar vida à história. A ara-
ra, o tigre, o macaco e outros per-
sonagens vão divertir os pequenos 
leitores nessa aventura. *Para crian-
ças acima de 3 anos.  

DE R$ 44,90

POR R$ 40,40
SURPRESA! – BOA NOITE
GARETH LUCAS, BECKY DAVIES/ Tiger 
Tales

Conta a divertida história da Ze-
bra, que está procurando um lugar 
tranquilo para dormir. Ela anda pela 
casa e todo lugar em que encosta 
é surpreendida por animais foliões! 
Com abas, é perfeito para ler com 
as crianças.

DE R$ 39,90

POR R$ 35,90
LER E OUVIR – OS 
TRÊS PORQUINHOS
ROBERTO BELLI/ Todolivro

Com história narrada. Dê vida ao 
clássico Os três porquinhos com 
o livro que lê a história para você! 
Leia cada página, divirta-se com 
a graça do conto e das ilustrações 
coloridas e depois aperte o botão 
correspondente para ouvir a his-
tória.

DE R$ 39,90

POR R$ 35,90
QUADRO DE GIZ – 
DINOSSAUROS 
SMALLWORLD CREATIONS/ Todolivro

Quatro gizes coloridos e páginas 
tipo lousa garantem horas de diver-
são com atividades para escrever e 
apagar. As crianças vão adorar co-
piar e desenhar uma família inteira 
de dinossauros, com alguns treinos 
de aprendizagem inicial de letras e 
números.

LANÇAMENTO

LANÇAMENTO

LANÇAMENTOLANÇAMENTO
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https://www.livrariascuritiba.com.br/primeiro-album-do-bebe-o-yoyo-lv374601/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/dinossauros-carnivoros-vale-das-letras-lv429566/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/selva-a-usborne-lv386704/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/surpresa-boa-noite-tiger-tales-lv432119/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/ler-e-ouvir-os-tres-porquinhos-todolivro-lv432131/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/quadro-de-giz-dinossauros-todolivro-lv432134/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/alice-no-pais-das-maravilhas-ciranda-cultural-lv431976/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/poliana-ciranda-cultural-lv431975/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/livro-do-desassossego-principis-lv432030/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/razao-e-sensibilidade-principis-lv431978/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/diario-de-um-nerd-vol-2-ciranda-cultural-lv431973/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/poliana-moca-ciranda-cultural-lv431974/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/mensagem-principis-lv432029/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/orgulho-e-preconceito-principis-lv431977/p


DE R$ 69,90

POR R$ 62,90
DECORE ESTE DIÁRIO 
Catapulta

Decore a capa com tinta fofinha, 
enfeitinhos, strass e muito mais. 
Registre as aventuras de sua vida 
neste diário maravilhoso. Quiz, es-
paço para seus textos, nuvens de 
palavras, desenhos e dicas criati-
vas.

DE R$ 34,00

POR R$ 30,60
SÉRIE IRADA – 
SÓ ZOANDO! 
ANDY GRIFFITHS/ Fundamento

Este é o livro certo para você? Faça 
o teste e descubra: Você costuma 
fingir que está morto para não ter 
que ir à escola? Você gosta de pas-
sar trotes? Você deixa cascas de 
banana largadas pelo caminho?

DE R$ 79,90

POR R$ 71,90
MEU PRIMEIRO LIVRO 
DE CONFEITARIA 
Catapulta

Um livro com 12 receitas para você 
aprender a fazer os doces de que 
mais gosta. Contém: 1 espátula, 2 
formas de silicone para muffins, 3 
cortadores para massa, 2 sacos de 
confeiteiro com 2 bicos e adapta-
dor.

DE R$ 19,90

POR R$ 17,30
EXPLORANDO OS 
CAMINHOS DA LUZ
LUIS HU RIVAS/ Boa Nova

Scooby-Doo e seus amigos viajam 
pelo mundo em busca das maiores 
maravilhas criadas na Terra. Passeie 
com eles pela Grande Pirâmide no 
Egito, pelo Taj Mahal na Índia, pelo 
Coliseu Romano, entre outros. 

LANÇAMENTO

LANÇAMENTO

DE R$ 79,90

POR R$ 71,90
MINHA PRÓPRIA HORTA 
Catapulta

Um livro sobre horta para crianças, 
com 5 projetos cativantes (tomate, 
alface, manjericão, beterraba, mo-
rango) pensados e desenvolvidos 
pela reconhecida paisagista e jardi-
neira Clara Billoch. Tenha alimentos 
plantados com suas mãos, de sua 
própria horta!

LANÇAMENTO

LANÇAMENTO

DE R$ 28,60

POR R$ 25,70
MEU AMICÃO – 
UMA POLICIAL DE 
QUATRO PATAS 
W. BRUCE CAMERON/ Fundamento

Ellie é uma cadelinha com um tra-
balho muito importante. Desde fi-
lhote foi treinada para ser um cão 
de resgate. Para salvar pessoas é 
preciso amor, dedicação e atitude!

43JULHO E AGOSTO DE 2018

MONTE SEU DINOSSAURO
De: R$ 54,90

Por: R$ 39,90

DESCUBRA O CORPO 
HUMANO EM 3D
De: R$ 79,90

Por: R$ 59,90

MEU GRANDE LIVRO DE 
HISTÓRIAS PARA DORMIR
De: R$ 89,90

Por: R$ 69,90

MEU LIVRO DO BEBÊ
De: R$ 64,90

Por: R$ 44,90

MEU PRIMEIRO LIVRO DE 
MÁGICA
De: R$ 64,90

Por: R$ 44,90

500 PERGUNTAS E RESPOSTAS 
SOBRE OS DINOSSAUROS
De: R$ 69,90

Por: R$ 49,90

365 NOITES COM A TURMA 
DA MÔNICA
De: R$ 99,80

Por: R$ 69,90

TURMA DA MÔNICA - 
FÁBULAS INESQUECÍVEIS
De: R$ 59,90

Por: R$ 44,90

TURMA DA MÔNICA BABY - 
O BEBÊ CHEGOU!
De: R$ 59,90

Por: R$ 44,90

DISNEY - CLÁSSICOS 
ENCANTADOS
De: R$ 59,90

Por: R$ 44,90
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OS MELHORES LIVROS
PARA AS CRIANÇAS!

https://www.livrariascuritiba.com.br/decore-este-diario-catapulta-lv432357/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/serie-irada-so-zoando-fundamento-lv426581/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/explorando-os-caminhos-da-luz-boanova-lv432249/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/minha-propria-horta-catapulta-lv421715/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/meu-amicao-uma-policial-de-quatro-patas-fundamento-lv427557/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/ptit-monte-seu-dinossauro-girassol-lv428152/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/500-perguntas-e-respostas-sobre-os-dinossauros-girassol-lv425592/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/descubra-o-corpo-humano-em-3d-girassol-lv433208/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/365-noites-com-a-turma-da-monica-girassol-lv416470/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/meu-grande-livro-de-historias-para-dormir-girassol-lv413449/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/turma-da-monica-fabulas-inesqueciveis-girassol-lv393958/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/ptit-meu-livro-do-bebe-girassol-lv428151/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/turma-da-monica-baby-girassol-lv428155/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/meu-primeiro-livro-de-magica-girassol-lv389519/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/classicos-encantados-girassol-lv406247/p


DE R$ 32,00

POR R$ 28,80
O PEQUENO PRÍNCIPE 
– EDIÇÃO LUXO 
ANTOINE DE SAINT EXUPERY/ Geração

Um piloto cai com seu avião no de-
serto e ali encontra uma criança 
loura e frágil. Ela diz ter vindo de 
um pequeno planeta distante. Um 
clássico para leitores de todas as 
idades.

DE R$ 48,90

POR R$ 44,00
O REI DE PALHA 
K. ANCRUM/ Plataforma 21

August é considerado um 
de  sajustado piromaníaco, 
en  quanto Jack é a estrela 
do time de rúgbi do 
colégio. Nin  guém sabe, 
mas Jack e Au  gust contam 
com o apoio um do outro 
para sobreviver – o apoio 
que suas famílias não 
oferecem.

LANÇAMENTO

LER&CIA / Livros

DE R$ 34,90

POR R$ 31,40
A BARRACA 
DO BEIJO
BEETH REEKLES/Astral Cultural

Elle Evans é o que toda garota quer 
ser: bonita e popular. Mas ela nunca 
foi beijada. Noah Flynn é lindo e um 
tanto quanto bad boy. A verdade é 
que Elle sempre teve uma queda 
pelo jeito descolado de Noah.

LANÇAMENTO

DE R$ 34,90

POR R$ 31,40
ANTES QUE AS LUZES 
SE APAGUEM
JAY ASHER/ Astral Cultural

O que deveria ser apenas um “ro-
mance de Natal”, torna-se algo 
muito mais profundo. Mas os boa-
tos sobre o passado de Caleb não 
são tão belos e Sierra precisará es-
colher em quem confiar.

LANÇAMENTO

 O
fe

rt
as

 v
ál

id
as

 d
e 

0
1/

07
/2

0
18

 a
 3

1/
0

8/
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$ 29,90

POR R$ 26,90
O MUNDO LOUCO 
DE ENALDINHO
ENALDINHO/ Astral Cultural

Enaldinho encarou o desafio de 
escrever um livro e agora está na 
hora de você encarar o mundo lou-
co dele e rir de suas várias histórias, 
que são tão malucas e engraçadas 
quanto as trollagens lá do canal.

LANÇAMENTO

JU
VE
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L
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Venha aprender e 
se divertir com o 

Mundo Bita!

Mundo Bita:
hora do lanche

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

Mundo Bita:
animais do safári

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

Mundo Bita:
hora de brincar

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

Mundo Bita:
animais da fazenda

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

Mundo Bita:
hora de dormir

DE: R$ 39,90
POR: R$ 35,90

Mundo Bita:
dia de aventura

DE: R$ 19,90
POR: R$ 17,30 www.carochinhaeditora.com.br

LIVRO 
DE PANO!

LIVRO 
COM ABAS!

©
M
r.P

lo
t
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https://www.livrariascuritiba.com.br/pequeno-principe-o-edicao-luxo-geracao-lv372002/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/rei-da-palha-o-plataforma-21-lv432113/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/barraca-do-beijo-a-astral-cultural-lv432264/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/antes-que-as-luzes-se-apaguem-astral-cultural-lv432278/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/mundo-louco-de-enaldinho-o-astral-cultural-lv432258/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/mundo-bita-hora-do-lanche-carochinha-baby-lv426588/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/mundo-bita-animais-do-safari-carochinha-baby-lv426591/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/mundo-bita-hora-de-brincar-carochinha-baby-lv426589/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/mundo-bita-animais-da-fazenda-carochinha-baby-lv426590/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/mundo-bita-hora-de-dormir-carochina-baby-lv424996/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/mundo-bita-dia-de-aventura-carochina-baby-lv424999/p


Venha aprender e 
se divertir com o 

Mundo Bita!

Mundo Bita:
hora do lanche

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

Mundo Bita:
animais do safári

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

Mundo Bita:
hora de brincar

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

Mundo Bita:
animais da fazenda

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

Mundo Bita:
hora de dormir

DE: R$ 39,90
POR: R$ 35,90

Mundo Bita:
dia de aventura

DE: R$ 19,90
POR: R$ 17,30 www.carochinhaeditora.com.br
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PlanetadeLivrosBrasil  |  @planetadelivrosbrasilPlanetaLivrosBR  |  

SHINSETSU: O PODER DA GENTILEZA
Clóvis de Barros

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

ESPIRITUALIDADE PARA CORAJOSOS
Luiz Felipe Pondé

De: R$ 37,90  |  Por: R$ 34,10

O PODER
Naomi Alderman

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

NUNCA É TARDE PARA MUDAR
Mônica de Castro

De: R$ 44,90  |  Por: R$ 40,40

O TATUADOR DE AUSCHWITZ
Heather Morris

De: R$ 41,90  |  Por: R$ 37,70

OS CRIMINOSOS DE NOVEMBRO
Sam Munson

De: R$ 46,90  |  Por: R$ 42,20

TUDO O QUE EU AMO EM VOCÊ
Planeta

De: R$ 31,90  |  Por: R$ 28,70

SEJA O AMOR DA SUA VIDA
Guilherme Pintto

De: R$ 36,90  |  Por: R$ 33,20

OS ATREVIDOS DOMINAM O MUNDO
Jacob Petry

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

O QUE DIZEM SEUS OLHOS
Florencia Bonelli

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

SUBMERSO
Eduardo Cilto

De: R$ 34,90  |  Por: R$ 31,40

EU SOU ERIC ZIMMERMAN
Megan Maxwell

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

UM AMOR DE SETE VIDAS
Sérgio Chimatti

De: R$ 37,90  |  Por: R$ 34,10

O QUE EU TÔ FAZENDO DA MINHA VIDA?
Daniel Bovolento

De: R$ 36,90  |  Por: R$ 33,20

LADRÕES DE LIVROS
Anders Rydell

De: R$ 79,90  |  Por: R$ 71,90

O AMOR QUE SINTO AGORA
Leila Ferreira

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

DEUS É JOVEM
Papa Francisco

De: R$ 32,90  |  Por: R$ 23,00

A ARTE FRANCESA DE MANDAR 
TUDO À MERDA

Fabrice Midal 
De: R$ 32,90  |  Por: R$ 29,60

O FIM DE EDDY
Édouard Louis

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

O CAMINHO DE ABRAÃO
Jamil Chade

De: R$ 45,90  |  Por: R$ 41,30

https://www.livrariascuritiba.com.br/shinsetsu-o-poder-da-gentileza-planeta-lv432759/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/tatuador-de-auschwitz-o-planeta-lv431737/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/atrevidos-dominam-o-mundo-os-academia-lv431748/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/um-amor-de-sete-vidas-academia-lv430013/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/deus-e-jovem-planeta-lv428297/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/espiritualidade-para-corajosos-planeta-lv431712/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/criminosos-de-novembro-os-planeta-lv431750/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/que-dizem-seus-olhos-o-essencia-lv431741/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/que-eu-to-fazendo-da-minha-vida-o-outro-planeta-lv430009/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/arte-francesa-de-mandar-tudo-a-merda-a-planeta-lv427277/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/poder-o-minotauro-lv431731/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/tudo-o-que-eu-amo-em-voce-outro-planeta-lv431739/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/submerso-outro-planeta-lv429256/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/ladroes-de-livros-critica-lv430011/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/fim-de-eddy-o-tusquets-lv431738/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/nunca-e-tarde-para-mudar-academia-lv431735/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/seja-o-amor-da-sua-vida-outro-planeta-lv430583/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/eu-sou-eric-zimmerman-essencia-lv430004/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/amor-que-sinto-agora-o-planeta-lv430008/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/caminho-de-abraao-o-planeta-lv430007/p


QUANDO OS DINOSSAUROS 
DOMINARAM O CINEMA

 > Há 25 anos, estreava no 
cinema um filme que marcou a 
infância de muita gente: Jurassic 
Park – O parque dos dinossauros 
(1993) trouxe à vida os seres 
que povoam a imaginação de 
crianças e adultos com maestria 
de efeitos especiais, em um 
enredo envolvente e plausível.

O crítico de cinema Marden 
Machado (www.cinemarden.com.
br) explica que o filme foi o ponto 
inicial da revolução digital no cine-
ma. “Apesar de a tecnologia já existir 
por quase dez anos, foi em Jurassic 

Park que ela foi utilizada de manei-
ra plenamente convincente e, a par-
tir daí, não houve mais limite algum 
para que histórias, por mais fantásti-
cas que fossem, pudessem ser conta-
das nas telas do mundo.”

Apesar da tecnologia da criação 
de imagens por computador ter sido 
utilizada, foi necessária a experiên-
cia e visão de Steven Spielberg para 
que o mundo idealizado para a pro-
dução tomasse forma, já que ela era 
cara e limitada. “Spielberg e sua 
equipe foram bastante criativos e fi-
zeram uso de outras técnicas de efei-
tos especiais que foram plenamente 

LER&CIA / Cinema

integradas à nova tecnologia”, co-
menta Marden.

Além de efeitos especiais inédi-
tos na época e que impressionam 
até hoje, o filme apresenta uma 
história interessante com um de-
senvolvimento plausível. Quantas 
crianças não saíram do cinema real-
mente acreditando que era possível 
usar DNA fossilizado para trazer di-
nossauros de volta à vida?

“Steven Spielberg conseguiu 
criar um suspense lúdico, envol-
vente e cheio de discussões a partir 
do romance de Michael Crichton 
(que também escreveu Westworld 
em 1973) e por isso o filme é tão 
lembrado até hoje”, opina Felipe 
Sclengmann, editor do portal de ci-
nema Quadro Por Quadro (www.
quadroporquadro.com.br). Para ele, 
mais do que dinossauros ganhan  do 
vida, o longa une emoções extremas, 
um roteiro bem amarrado, elenco 
de peso e cenas memoráveis: “quem 
consegue esquecer do copo d’água 
que vibra com os passos retumbantes 
do T-Rex que se aproxima?”.

FOTOS: REPRODUÇÃO UNIVERSAL PICTURES

Quando estreou, 
em 1993, Jurassic 
Park - O parque 
dos dinossauros 
surpreendeu 
pelos efeitos 
especiais
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LEVE PARA CASA

Para colecionar, curtir uma 
nostalgia ou mesmo se 
preparar para assistir ao 
novo filme, conheça o box 

Para Marden, um dos grandes 
destaques de Jurassic Park foi unir 
harmonicamente a tecnologia mo-
derna para criar dinossauros digitais 
perfeitos com efeitos práticos utili-
zados há mais de 50 anos na história 
do cinema.

QUASE EM EXTINÇÃO
Depois do sucesso, Jurassic Park 

ganhou duas sequências que não ti-
veram a mesma aceitação. O mundo 
perdido – Jurassic Park (1997 – tam-
bém foi dirigido por Spielberg) e Ju-
rassic Park 3 não impactaram tanto 
o público quanto o primeiro filme. 
“Talvez o principal problema des-
sas duas continuações tenha sido 
o fato de não terem um roteiro tão 
bom quanto o original e também te-
rem perdido o impacto da novidade 
provocada pelo primeiro”, considera 
Marden.

Sclengmann concorda que a 
grande falha está na falta de uma 
história consistente para sustentar 
o argumento das sequências. “Am-
bas as continuações pecam ao focar 
demais nos efeitos especiais e deixar 
de lado o desenvolvimento dos seus 
personagens.”

Porém, em 2015, o filme Juras-
sic World conseguiu reviver a fran-
quia, em partes pela nostalgia e 
saudade do tema, mas também por 
valorizar a história e criação dos 
personagens. “A continuação de 
2015 foi feita para os fãs do original. 
O filme reverencia cenas, se utiliza 
de temas e locações do primeiro fil-
me e ainda dá espaço para um elen-
co sensacional brilhar (que o diga 
Chris Pratt, o Senhor das Estrelas, 
de Guardiões da Galáxia)”, comen-
ta Sclengmann.  

Para alegria dos fãs de dinossau-
ros, a franquia ganhou mais uma se-
quência Jurassic World: Reino ame-
açado, que chegou aos cinemas no 
mês de junho deste ano. 

No lançamento, os personagens 
entram em uma missão para salvar os 
dinossauros –  os mesmos do parque 
que foi fechado no filme anterior –  
de uma tragédia natural que, possivel-
mente, os levará a uma nova extinção, 
porém há outros interesses em jogo. 

São mais de duas horas de ação 
intensa no filme, que conta tam-
bém com a participação de Jeff Gol-
blum, presente na história original. 
Ele é Ian Malcolm, autor da famosa 
frase “a vida encontra um meio”, e 
continua com um olhar crítico so-
bre os animais que voltaram à vida 
pela mão do homem. l

comemorativo de 25 anos de Jurassic 
Park, contendo os 4 filmes: Jurassic 
Park, O mundo perdido  – Jurassic 
Park, Jurassic Park III e Jurassic 
World: O mundos dos dinossauros.

BLU-RAY JURASSIC PARK – 
COLEÇÃO 25º ANIVERSÁRIO
EDIÇÃO ESPECIAL 
STEELBOOK (4 BDS)
R$ 119,90
Universal Pictures
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https://www.livrariascuritiba.com.br/blu-ray-jurassic-park-colecao-vigesimo-quinto-aniversario-steelbook--4-bds--av108479/p


DE R$ 59,90  

POR R$ 44,90 
O COLECIONADOR
JOHN FOWLES/ Darkside

DE R$ 39,90  

POR R$ 24,90 
DEPOIS DE VOCÊ
JOJO MOYES/ Intrínseca

DE R$ 32,00  

POR R$ 24,00 
ORGULHO E PRECONCEITO 
– EDIÇÃO LUXO 
JANE AUSTEN/ Landmark

DE R$ 59,90 

POR R$ 47,90 
LOVECRAFT – 
EDIÇÃO COSMIC 
H. P. LOVECRAFT/ Darkside

DE R$ 39,90  

POR R$ 24,90 
COMO EU ERA 
ANTES DE VOCÊ 
JOJO MOYES/ Intrínseca

DE R$ 44,90  

POR R$ 34,90 
LARANJA MECÂNICA
ANTHONY BURGESS/ Aleph

DE R$ 69,90  

POR R$ 49,90 
A HORA DO PESADELO 
– NEVER SLEEP AGAIN 
THOMMY HUTSON/ Darkside

DE R$ 39,90  

POR R$ 29,90 
AINDA SOU EU
JOJO MOYES/ Intrínseca

DE R$ 34,90  

POR R$ 24,90 
A HISTÓRIA DO MUNDO 
PARA QUEM TEM PRESSA 
EMMA MARRIOT/ Valentina

DE R$ 59,90 

POR R$ 44,90 
STEPHEN KING – A 
BIOGRAFIA
LISA ROGAK/ Darkside

DE R$ 29,90 

POR R$ 21,90 
O MEDO MAIS PROFUNDO
HARLAN COBEN/ Arqueiro

DE R$ 39,90  

POR R$ 29,90 
EXTRAORDINÁRIO 
R. J. PALACIO/ Intrínseca

DE R$ 39,90 

POR R$ 31,90 
GUIA POLITICAMENTE 
INCORRETO DA 
HISTÓRIA DO BRASIL 
LEANDRO NARLOCH/ Leya

DE R$ 99,90  

POR R$ 79,90 
TRILOGIA DOS ESPINHOS 
– VOLUME ÚNICO
MARK LAWRENCE/ Darkside

DE R$ 29,90  

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

DE R$ 99,90 

POR R$ 79,90 
BOX MEMÓRIAS DA 
SEGUNDA GUERRA 
MUNDIAL – 2 VOLUMES
WINSTON S CHURCHILL/ 
HarperCollins

ESPECIAL

FÉRIAS
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https://www.livrariascuritiba.com.br/colecionador-o-darkside-lv428561/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/depois-de-voce-intrinseca-lv392864/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/orgulho-e-preconceito-edicao-luxo-landmark-lv305391/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/lovecraft-edicao-cosmic-darkside-lv423016/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/como-eu-era-antes-de-voce-intrinseca-lv326244/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/laranja-mecanica-aleph-lv162562/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/hora-do-pesadelo-a-never-sleep-again-darkside-lv421791/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/ainda-sou-eu-intrinseca-lv424675/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/historia-do-mundo-para-quem-tem-pressa-a-valentina-lv374832/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/stephen-king-a-biografia-capa-nova-darkside-lv420185/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/medo-mais-profundo-o-arqueiro-lv403524/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/extraordinario-intrinseca-lv322632/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/guia-politicamente-incorreto-da-historia-do-brasil-leya-lv257080/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/trilogia-dos-espinhos-darkside-lv420930/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/pollyanna-autentica-lv402155/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/box-memorias-da-segunda-guerra-mundial-2-vols-casa-dos-livros-lv421877/p


DE R$ 31,90  

POR R$ 26,90 
OUTROS JEITOS DE 
USAR A BOCA  
RUPI KAUR/ Planeta

DE R$ 98,00  

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

DE R$ 49,90  

POR R$ 34,90 
AS 16 LEIS DO SUCESSO
JACOB PETRY/ Faro Editorial

DE R$ 34,90 

POR R$ 27,90 
A SORTE SEGUE 
A CORAGEM
MARIO SERGIO CORTELLA/ 
Planeta

DE R$ 32,90  

POR R$ 24,90 
VOCÊ SABIA?
LUKAS MARQUES, DANIEL MOLO/ 
Outro Planeta

DE R$ 29,90  

POR R$ 21,90 
50 MARMITAS VEGANAS
KATIA CARDOSO/ Alaúde

DE R$ 29,90  

POR R$ 19,90 
O PODER DA AÇÃO
PAULO VIEIRA/ Gente

DE R$ 34,90  

POR R$ 27,90 
POR QUE FAZEMOS 
O QUE FAZEMOS? 
MARIO SERGIO CORTELLA/ 
Planeta

DE R$ 44,90  

POR R$ 37,90 
O MENINO QUE FALAVA 
A LÍNGUA DOS CÃES
JOANNA GRUDA/ Bertrand

DE R$ 49,90  

POR R$ 35,90 
FOCO
DANIEL GOLEMAN/ Objetiva

DE R$ 59,90  

POR R$ 47,90 
O LIVRO DA FILOSOFIA
VÁRIOS/ Globo

DE R$ 32,90  

POR R$ 26,90 
VIVER EM PAZ PARA 
MORRER EM PAZ  
MARIO SERGIO CORTELLA/ 
Planeta

DE R$ 29,90  

POR R$ 21,90 
A CASA DOS PESADELOS
MARCOS DEBRITO/ Faro Editorial

DE R$ 24,90  

POR R$ 19,90 
DINHEIRO É EMOCIONAL
TIAGO BRUNET/ Vida

DE R$ 59,90  

POR R$ 47,90 
O LIVRO DA PSICOLOGIA
VÁRIOS/ Globo

DE R$ 40,00  

POR R$ 31,00 
O FUNCIONAMENTO 
DA MENTE
AUGUSTO CURY/ Cultrix

DE R$ 29,90  

POR R$ 21,90 
SOCORRO, MEU FILHO 
NÃO TEM LIMITES! 
AUGUSTO CURY/ Planeta

DE R$ 30,00  

POR R$ 22,00 
O MAIOR PODER DO MUNDO
TIAGO BRUNET/ Vida

DE R$ 36,90  

POR R$ 29,90 
CONFIANDO EM 
DEUS – DIA A DIA
JOYCE MEYER/ Bello Publicações
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https://www.livrariascuritiba.com.br/outros-jeitos-de-usar-a-boca-planeta-lv411355/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/larousse-dos-paes-alaude-lv390689/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/16-leis-do-sucesso-as-faro-editorial-lv415299/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/sorte-segue-a-coragem-a-planeta-lv424962/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/voce-sabia-outro-planeta-lv415843/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/50-marmitas-veganas-alaude-lv412196/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/poder-da-acao-o-gente-lv380386/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/por-que-fazemos-o-que-fazemos-planeta-lv401766/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/menino-que-falava-a-lingua-dos-caes-o-bertrand-lv426693/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/foco-objetiva-lv337743/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/livro-da-filosofia-o-globo-lv407154/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/viver-em-paz-para-morrer-em-paz-planeta-lv414728/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/casa-dos-pesadelos-a-faro-lv429167/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/dinheiro-e-emocional-vida-lv429388/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/livro-da-psicologia-o-nova-versao-globo-lv399912/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/funcionamento-da-mente-o-cultrix-lv393948/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/socorro-meu-filho-nao-tem-limites-academia-lv427252/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/maior-poder-do-mundo-o-vida-lv431942/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/confiando-em-deus-dia-a-dia-bello-lv391832/p


DE R$ 39,90 

POR R$ 32,90 
O DIÁRIO DE ANNE FRANK 
EM QUADRINHOS
ARI FOLMAN, DAVID POLONSKY/ 
Record

DE R$ 29,90  

POR R$ 14,90
CARINHA DE ANJO – LIVRO 
OFICIAL DA NOVELA 
Universo dos Livros

DE R$ 44,90  

POR R$ 34,90 
DIÁRIO DE UM BANANA – 
EDIÇÃO COMEMORATIVA 
JEFF KINNEY/ Vergara e Riba

DE R$ 39,90  

POR R$ 29,90 
O PEQUENO PRÍNCIPE PARA 
CRIANÇAS PEQUENAS
ANTOINE DE SAINT EXUPERY/ 
HarperCollins

DE R$ 34,90  

POR R$ 24,90 
PLANETA DAS GÊMEAS 
MELISSA E NICOLE/ Astral 
Cultural

DE R$ 37,90  

POR R$ 31,90
DIÁRIO DE UM BANANA 
– FAÇA VOCÊ MESMO
JEFF KINNEY/ Vergara e Riba

DE R$ 29,90  

POR R$ 21,90 
QUEM SOU EU 
PARA JULGAR? 
PAPA FRANCISCO/ Leya

DE R$ 39,90  

POR R$ 31,90 
O AR QUE ELE RESPIRA
BRITTAINY C. CHERRY/ Record

DE R$ 24,90  

POR R$ 19,90 
PLANETA DAS GÊMEAS 
– A DIVERSÃO É AQUI
MELISSA E NICOLE/ Alto Astral

DE R$ 39,90  

POR R$ 32,90  (CADA)

• DIÁRIO DE UM BANANA               
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
JEFF KINNEY/ Vergara e Riba

DE R$ 44,90  

POR R$ 32,90 
TODAS AS FLORES 
QUE EU GANHEI
SANDRA CARNEIRO, ESPÍRITO 
LUCIUS/ Vivaluz

DE R$ 39,90  

POR R$ 29,90 
MENTES GENIAIS
ALBERTO DELL´ISOLA/ Universo 
dos Livros

DE R$ 44,90 

POR R$ 29,90 
AS 5 LINGUAGENS DO 
AMOR DOS ADOLESCENTES 
GARY CHAPMAN/ Mundo Cristão

DE R$ 39,90  

POR R$ 31,90 
A BELA E A FERA –  
PERDIDA EM UM LIVRO
JENNIFER DONNELLY/ Universo 
dos Livros

ESPECIAL

FÉRIAS
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https://www.livrariascuritiba.com.br/diario-de-anne-frank-em-quadrinhos-o-record-lv420859/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/carinha-de-anjo-livro-oficial-da-novela-universo-dos-livros-lv411411/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/diario-de-um-banana-edicao-comemorativa-vergara-e-riba-lv430167/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/pequeno-principe-para-criancas-pequenas-o-harpercollins-lv421873/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/planeta-das-gemeas-astral-cultural-lv416387/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/diario-de-um-banana-faca-voce-mesmo-vergara-e-riba-lv315363/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/quem-sou-eu-para-julgar-leya-lv413745/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/ar-que-ele-respira-o-record-lv399635/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/planeta-das-gemeas-a-diversao-e-aqui-astral-cultural-lv428980/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/diario-de-um-banana-1-vergara-e-riba-lv228501/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/diario-de-um-banana-5-vergara-e-riba-lv291529/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/diario-de-um-banana-2-vergara-e-riba-lv245946/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/diario-de-um-banana-6-casa-dos-horrores-vergara-e-riba-lv310272/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/diario-de-um-banana-3-vergara-e-riba-lv265853/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/diario-de-um-banana-7-vergara-e-riba-lv326696/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/diario-de-um-banana-4-vergara-e-riba-lv282844/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/diario-de-um-banana-8-vergara-e-riba-lv342936/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/todas-as-flores-que-eu-ganhei-vivaluz-lv421540/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/mentes-geniais-capa-nova-universo-dos-livros-lv426135/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/5-linguagens-do-amor-dos-adolescentes-as-mundo-cristao-lv429407/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/bela-e-a-fera-perdida-em-um-livro-a-universo-dos-livros-lv417627/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/diario-de-um-banana-9-vergara-e-riba-lv376213/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/diario-de-um-banana-10-vergara-e-riba-lv388441/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/diario-de-um-banana-11-vergara-e-riba-lv406766/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/diario-de-um-banana-12-vergara-e-riba-lv421170/p


DE R$ 29,50  

POR R$ 21,50 
A CASA NA ÁRVORE 
COM 13 ANDARES 
ANDY GRIFFITHS/ 
Fundamento

DE R$ 59,90  

POR R$ 39,90 
DE DENTRO PARA FORA 
– TIRANOSSAURO REX
DENNIS SCHATZ/ Girassol

DE R$ 34,90 

POR R$ 24,90 (CADA)

CLÁSSICOS DE OURO I E II 
VÁRIOS/ Libris

DE R$ 49,90  

POR R$ 34,90 
FADAS – CAIXA DE MÚSICA
Libris

DE R$ 34,00  

POR R$ 26,00 
A CASA NA ÁRVORE 
COM 26 ANDARES
ANDY GRIFFITHS/ 
Fundamento

DE R$ 38,50

POR R$ 28,80
A CASA NA ARVORE 
COM 52 ANDARES
ANDY GRIFFITHS/ 
Fundamento

DE R$ 34,90 

POR R$ 27,90  (CADA)

CAPITÃO CUECA – VOLUME 1 – EM CORES 
CAPITÃO CUECA – VOLUME 2 - EM CORES
CAPITÃO CUECA – VOLUME 3 – EM CORES 
DAV PILKEY/ Companhia das Letrinhas

DE R$ 39,90

POR R$ 27,90
O DESAFIO DE AMAR
STEPHEN KENDRICK, ALEX 
KENDRICK/ BV Books

DE R$ 59,90  

POR R$ 41,90
A FAZENDA DO SEU CHICO
Libris

R$ 27,90
CD ARTIC MONKEYS 
- TRANQUILITY BASE 
HOTEL AND CASINO
Deckdisc

DE R$ 34,90 

POR R$ 24,90 
MEU DIÁRIO MÁGICO – 
COM CANETA ESPECIAL
EMILY FORD/ Ciranda Cultural

DE R$ 49,90 

POR R$ 34,90
MEU TESOURO DE PIRATA 
Libris

R$ 24,90
CD SILVA – SILVA, 
BRASILEIRO
Som Livre

DE R$ 59,90  

POR R$ 39,90 
UM TESOURO DE 
HISTÓRIAS PARA 
ENCANTAR
IGLOO BOOKS/ Girassol

DE R$ 39,90 

POR R$ 27,90
MEU QUERIDO DIÁRIO
Libris

DE R$ 49,90 

POR R$ 34,90
PRINCESAS DO GELO 
– CAIXA DE MÚSICA
Libris

R$ 159,90
DVD A FAMÍLIA ADDAMS - A 
SÉRIE COMPLETA (8 DVDS)
Vinyx

DE R$ 38,80  

POR R$ 28,80 (CADA)

•  CASA NA ÁRVORE COM 39 ANDARES
• A CASA NA ÁRVORE COM 65 ANDARES
• A CASA NA ÁRVORE COM 78 ANDARES
ANDY GRIFFITHS/ Fundamento
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https://www.livrariascuritiba.com.br/casa-na-arvore-com-13-andares-a-fundamento-lv399067/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/casa-na-arvore-com-26-andares-a-fundamento-lv399070/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/casa-na-arvore-com-52-andares-a-fundamento-lv420868/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/aventuras-do-capitao-cueca-vol-1-as-cia-das-letrinhas-lv411667/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/capitao-cueca-e-o-ataque-das-privadas-falantes-em-cores-vol-2-cia-das-letrinhas-lv413026/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/capitao-cueca-vol-3-em-cores-cia-das-letrinhas-lv417900/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/de-dentro-para-fora-tiranossauro-rex-girassol-lv429831/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/classicos-de-ouro-i-libris-lv307699/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/fadas-caixa-de-musica-libris-lv423228/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/classicos-de-ouro-ii-libris-lv307700/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/desafio-de-amar-o-bv-books-lv268938/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/fazenda-do-seu-chico-a-libris-lv338568/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/cd-arctic-monkeys-tranquility-base-hotel-and-casino-2018-av108466/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/meu-diario-magico-com-caneta-especial-ciranda-cultural-lv406760/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/meu-tesouro-de-pirata-libris-lv423229/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/cd-silva-silva-brasileiro-2018-av108562/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/um-tesouro-de-historias-para-encantar-girassol-lv415492/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/meu-querido-diario-libris-lv421753/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/princesas-do-gelo-caixa-de-musica-libris-lv423227/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/dvd-a-familia-addams-a-serie-completa--8-dvds--av108277/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/casa-na-arvore-com-65-andares-a-fundamento-lv421456/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/casa-na-arvore-com-78-andares-a-fundamento-lv421457/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/casa-na-arvore-com-39-andares-a-fundamento-lv412071/p


R$ 217,5O
MOCHILA COM RODINHA 
SUPER MÁRIO 
11166/ DMW

R$ 129,99
BONECO JAZZ GHOST 
C3045/ Zr Toys

R$ 39,99
LOUSA QUADRO 
NEGRO CARRO 
9355/ Crayola

R$ 165,20
MOCHILA COM ALÇA 
MINECRAFT PRETA 
11268/ DMW

R$ 129,99
BONECO SPOK 
C3055/ Zr Toys

R$ 39,99
LOUSA QUADRO 
NEGRO PRINCESA 
9354/ Crayola

R$ 9,99 (CADA)

AMOEBA 110G 
Asca Toys

R$ 129,99
BONECA LYDIA A 
NAMORADA PERFEITA 
C3046/ Zr Toys

R$ 129,99
BONECO TRAZERCRAFT 
MIKE 
C3038/ Zr Toys

R$ 58,99
JOGO QUEM CONTA 
UM CONTO 
0014/ Estrela

R$ 93,60
LANCHEIRA SUPER MÁRIO 
11164/ DMW

R$ 129,99
BONECO AUTHENTIC 
REVERSO 
C3048/ Zr Toys

R$ 129,99
BONECO 
TRAZERCRAFT PAC 
C3037/ Zr Toys

R$ 179,99
SUPER JOGO DA VIDA 
0068/ Estrela

R$ 41,60
ESTOJO DUPLO 
SUPER MÁRIO 
11163/ DMW

R$ 129,99
BONECO CRONOS PLAY 
C3047/ Zr Toys

R$ 39,99
LOUSA QUADRO 
NEGRO BORBOLETA 
9725/ Crayola

R$ 169,99
JOGO LIMÃO OU NADA 
0005/ Estrela

ESPECIAL

FÉRIAS
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https://www.livrariascuritiba.com.br/boneco-jazz-ghost-c3045-zr-toys-pp058205/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/lousa-quadro-negro-carro-9355-crayola-br000280/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/boneco-spok-c3055-zr-toys-pp058209/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/lousa-quadro-negro-princesa-9354-crayola-br000279/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/amoeba-110g-asca-toys-br000229/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/boneca-lydia-a-namorada-perfeita-c3046-zr-toys-pp058207/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/boneco-trazercraft-mike-c3038-zr-toys-pp058204/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/quem-conta-um-conto-0014-estrela-pp058456/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/lancheira-super-mario-11164-dmw-pp058794/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/boneco-authentic-reverso-c3048-zr-toys-pp058208/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/boneco-trazercraft-pac-c3037-zr-toys-pp058203/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/estojo-duplo-super-mario-11163-dmw-pp058793/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/boneco-cronos-play-c3047-zr-toys-pp058206/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/lousa-quadro-negro-borboleta-9725-crayola-br000281/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/jogo-limao-ou-nada-0005-estrela-br000670/p
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NAVIO PIRATA – CAÇA AO TESOURO!
De R$ 22,90 por
R$ 18,30

O ANIVERSÁRIO DA PRINCESA
De R$ 22,90 por
R$ 18,30

HISTÓRIAS DE PRINCESAS
De R$ 44,90 por
R$ 35,90

EU GOSTO DE COLORIR
• ELEFANTE
• PEIXE
De R$ 14,90 por
R$ 11,90 cada

MEU PRIMEIRO QUEBRA-CABEÇA
• FAZENDA 
• SELVA
De R$ 29,90 por
R$ 23,90 cada

• BILI, O CAMINHÃO BOMBEIRO
• SAM, O TRATOR
• TÉO, O TREM
• TOM, A ESCAVADEIRA
De R$ 19,90 por
R$ 15,90 cada

• ANIMAIS DA FAZENDA
• ANIMAIS DA FLORESTA
• BICHINHOS DO JARDIM
• FILHOTES
De R$ 24,90 por
R$ 19,90 cada

LIVRO DE ATIVIDADES 
COM ADESIVOS
• DINOSSAUROS
• FAZENDA
• PIRATAS
• PRINCESAS
De R$ 19,90 por
R$ 15,90 cada

Livros
de pano

https://www.livrariascuritiba.com.br/navio-pirata-libris-lv431207/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/aniversario-da-princesa-o-libris-lv431208/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/meu-primeiro-quebra-cabeca-fazenda-libris-lv429258/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/meu-primeiro-quebra-cabeca-selva-libris-lv429259/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/bili-o-caminhao-bombeiro-libris-lv430585/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/sam-o-trator-libris-lv430586/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/teo-o-trem-libris-lv430587/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/tom-a-escavadeira-libris-lv430584/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/dinossauros-livro-de-atividades-com-adesivos-libris-lv426106/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/fazenda-livro-de-atividades-com-adesivos-libris-lv426104/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/piratas-livro-de-atividades-com-adesivos-libris-lv426105/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/princesa-livro-de-atividades-com-adesivos-libris-lv426108/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/eu-gosto-de-colorir-1-libris-lv426055/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/eu-gosto-de-colorir-2-libris-lv426057/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/animais-da-fazenda-libris-lv425836/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/animais-da-floresta-libris-lv425835/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/bichinhos-do-jardim-libris-lv425837/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/filhotes-libris-lv425834/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/historias-de-princesas-libris-lv429257/p


LER&CIA / Brinquedos

R$ 109,99
PORTA QUEBRA-PUZZLE
ATÉ 1000 PEÇAS
3466/ Grow

Sistema prático e ideal para guardar seu 
puzzle com segurança até terminá-lo. E você 
pode continuar montando mesmo durante 
as suas viagens. Basta enrolar e carregar, 
sem correr o risco de desmontar ou de 
perder peças.

R$ 49,99 (CADA)  
QUEBRA-CABEÇA PAISAGENS 
NOTURNAS - PONTE DE 
MANHATTAN OU MARINA 
DE DUBAI 1000 PEÇAS 
2308/ Toyster

Crianças e adultos vão adorar este quebra-
-cabeça com paisagens noturnas de duas 
metrópoles mundiais. Escolha entre a badala-
da Manhattan ou a incrível Marina de Dubai.

DE R$ 38,60

POR R$ 29,99
COLA PUZZLE BRILHANTE 
1989/ Grow

Cola brilhante para quebra-cabeça, com 
prático aplicador que facilita a colagem das 
peças. Protege e ajuda no transporte de 
puzzles montados, além de proporcionar um 
acabamento com brilho instantâneo. Fácil de 
aplicar, sem sujeira e acompanha aplicador.

DE R$ 139,99

POR R$ 129,99
JOGO QUEM QUER SER UM MILIONÁRIO 
0142/ Estrela

Você está pronto para ser o novo milionário? 
Luciano Huck te desafia a testar seu conheci-
mento, responder às mais diversas perguntas 
e se sentir no palco do Caldeirão do Huck. 
Contém: 400 cartas, 1 bloco de notas, 28 
fichas especiais e 1 manual de instruções.

R$ 49,99 (CADA) 
QUEBRA-CABEÇA - PARIS 
OU ROMA 1000 PEÇAS 
2091/ Toyster

Montar um quebra-cabeça é mais do que 
separar peças e tentar encaixá-las, forman-
do imagens; é um desafio estimulante e 
prazeroso. Você vai se divertir montando 
lindos pontos turísticos históricos de Paris 
e Roma.

R$ 79,99
CONJUNTO SUPER 
MASSA UNICÓRNIO 
0164/ Estrela

Crie unicórnios mágicos e fofos. Vem com 
dois moldes de unicórnios e uma forma com 
acessórios como chifre, estrela e nuvem. 
Com a extrusora, a criança cria a crina e o 
rabo dos seus unicórnios. Vem com 1 rolinho, 
1 faca e 4 potes de massa, com 50g cada.

R$ 49,99 (CADA)

JOGO DE CARTAS 139 SHOT COM 2 COPOS 
91192/ Copag

Junte seus amigos e aprenda o Jogo do Shot. Esse kit traz um 
baralho 139 colors e dois copos de shot personalizados de Rei 
e Rainha. Tudo que você precisa para animar qualquer festa!

DE R$ 49,99

POR R$ 45,99 (CADA)

MASSA AREIA 227G DIVERSAS CORES 
1801/ SUNNY

Massa areia de 227g em cores vibrantes e sortidas. Ela é moldável, 
nunca seca e limpa facilmente.  O
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https://www.livrariascuritiba.com.br/jogo-de-cartas-139-shot-c--2-copos-91192-copag-pp055800/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/quebra-cabeca-paisagens-noturnas-ponte-de-manhattan-e-marina-de-dubai-1000-pcs-2308-toyster-pp056374/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/cola-puzzle-brilhante-1989-grow-pp054204/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/jogo-quem-quer-ser-um-milionario-0142-estrela-pp057813/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/quebra-cabeca-paris-e-roma-1000-pcs-2091-toyster-pp056372/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/massa-areia-227g-div-cores-1801-sunny-pp058657/p


Papelaria / LER&CIA

R$ 9,20
FITA EMPACOTAMENTO 
45MMX40M TRANSPARENTE 
CORTA FÁCIL SCOTCH
3M

Trabalhe mais tranquilo, ganhe tempo, evite 
desperdícios e retrabalhos utilizando esta 
fita para empacotamento da Scotch.

R$ 79,90 (CADA) 
CANETA ESFEROGRÁFICA 
MASTER GOLD FUMÊ 
YW19968F/ Crown

Caneta elegante para pessoas que querem 
qualidade e estilo na escrita. 

R$ 149,00 
GLOBO TERRESTRE 
PRISMA SEM LUZ BASE 
AZUL CELESTE 30CM 
313444/ Libreria 

Tenha seu próprio globo terrestre 
em casa. Base em azul celeste e 30 
centímetros de diâmetro.

R$ 49,90 
CANETA ESFEROGRÁFICA 
LUXURY PRATA/DOURADO 
ZP12025S/Zoot

Caneta de escrita macia e design elegante. 

R$ 129,00
GLOBO TERRESTRE 
LUNA SEM LUZ BASE E 
RÉGUA VERDE 30CM 
313314/ Libreria

Tenha seu próprio globo terrestre em 
casa. Base e régua na cor verde. 30 
centímetros de diâmetro.

R$ 23,50
PASTA SANFONADA A4 
12 DIVISÓRIAS EXECUTIVA PRETA
6094.P/ Dello

Pasta sanfonada em polipropileno com tex-
tura de superfície tipo linho. Possui visores e 
acompanha etiquetas para identificação das 
divisórias. Fechamento com elástico e botão 
que permite flexibilidade e evita que o con-
teúdo caia da pasta.

55JULHO E AGOSTO DE 2018

VitrolasC

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Revista Livrarias Curitiba Dias Dos Pais.pdf   1   13/06/2018   14:38:55 55JULHO E AGOSTO DE 2018

https://www.livrariascuritiba.com.br/fita-empacotamento-45mmx40m-transparente-corta-facil-scotch-3m-pp058550/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/caneta-esf-master-gold-fume-yw19968f-crown-pp058774/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/globo-terrestre-prisma-sem-luz-base-azul-celeste-30cm-313444-libreria-pp058771/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/caneta-esf-luxury-zp12025s-zoot-pp057843/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/globo-terrestre-luna-sem-luz-base-e-regua-verde-30cm-313314-libreria-pp058772/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/toca-discos-ctx-hi-fi-opera-cd-cass-usb-radio-link-s-l-pr005373/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/toca-discos-raveo-tenor-fm-cd-cd-r-rw-usb-sd-bluetooth-link-do-brasil-pr006171/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/toca-discos-ctx-harmony-vermelha-bluetooth-cd-usb-sd-radio-biv-aut-link-nova-pr007145/p


Com a tecnologia, o mundo tem 
mudado muito rapidamente. E isso não 
é diferente nos negócios. Pouco tempo 
atrás, quando pensávamos em uma em-
presa de sucesso, a imagem que nos vi-
nha à cabeça era a de uma grande mul-
tinacional, consolidada no mercado e 
com milhares de colaboradores. Hoje, o 
cenário é outro: empresas surgem todos 
os dias e pequenos negócios nascem já 
com potencial de acabar com modelos 
tradicionais. 

A ascensão das startups é a prova dis-
so e diversos são os exemplos concretos. 
A Airbnb transformou a história da in-
dústria hoteleira em menos de dez anos. 
A ideia que foi colocada em prática por 
três jovens sem experiência, na casa dos 
20 anos, deu tão certo que hoje a plata-
forma de hospedagem online vale mais 
do que cadeias de hotéis, como a Hil-
ton. Diversos são os casos semelhantes, a 
exemplo de empresas como Google, Fa-
cebook e Uber. 

LER&CIA / Empreendedorismo

Para que um negócio alcance o sucesso é preciso 
que, por trás, tenha uma pessoa de perfil empreende-
dor. Se antes associávamos esse perfil a um empresário 
mais propenso a riscos, hoje o empreendedorismo é 
mais democrático e permeia várias camadas da socie-
dade. “Podemos considerar como um empreendedor 
qualquer pessoa persistente que encare os riscos de co-
meçar e crescer um novo negócio de qualquer tama-
nho, seja para subsistência, explorar novas oportunida-
des ou criar empregos”, pontua Yuri.  

Dentro dessa nova realidade, é cada vez mais co-
mum vermos novas ideias que se transformam em em-
presas de sucesso. E não são apenas as soluções disrup-
tivas que dão certo. Muito pelo contrário, existe um 
mercado enorme para quem propuser soluções simples 

CARACTERÍSTICAS 
DE UMA STARTUP

PARA ENTENDER
O MUNDO DAS

 > Uma empresa com uma ideia inovadora, um negócio pequeno que 
está começando sua atuação, ou, ainda, uma empresa com custo baixo e 
possibilidade de lucros altos em curto prazo são algumas das definições 

de startup. Mas, para Yuri Gitahy, especialista em startups e fundador 
da @Aceleradora, a melhor maneira de classificar o que é uma startup é 

entender que podem se encaixar nesse termo iniciativas com um modelo de 
negócios repetível, escalável e que atuem em um cenário de incertezas. 

REPETÍVEL: 
capacidade de 

entregar o mesmo 
produto em uma 

escala maior
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Empreendedorismo / LER&CIA

para problemas do cotidiano comuns a todos. 
Para isso, atitude e coragem são os primeiros 
passos dessa caminhada. “De jovens inovado-
res a profissionais com perfil mais tradicio-
nal, todos estão arriscando mais. Os custos 
para criar um novo negócio estão cada vez 
menores e a internet criou um mercado glo-
bal sem fronteiras”, explica Yuri.  

As novas tecnologias e os modelos de ne-
gócio inovadores são uma ameaça real às 
empresas mais tradicionais, que precisam 
se reinventar a cada momento. Yuri explica 
que a competividade hoje é muito maior do 
que era há 10 ou 20 anos. “Essa competivi-
dade pode vir tanto de empresas consolida-
das quanto de startups recém-criadas. Como 
negócios tradicionais têm muito a perder e 
uma reputação a zelar, não podem arriscar 
tanto quanto novas empresas. Por isso, exis-
te um mundo aberto de oportunidades para 
reciclar modelos tradicionais e aplicar mo-
delos existentes a setores que eles ainda não 
exploravam.” 

CAPACITAÇÃO 
O profissional que deseja estar melhor 

preparado para se sair bem nesse mercado de 
trabalho em constante adaptação deve ser an-
tenado e desenvolver habilidades específicas. 
“É preciso estudar novas tendências, capaci-
tar gestores e funcionários, mudar a menta-
lidade de comodidade para uma que propo-
nha mudanças – e não seja surpreendida por 
elas”, orienta o especialista. Entre as princi-
pais características que podem ajudar a ter 
um bom desempenho nesse cenário estão 
“flexibilidade frente a mudanças, mentali-
dade aberta, receptividade ao aprendizado e 
desprendimento de coisas e lugares”. l

PROJETO 
STARTUP – 
DA IDEIA AO 
PRIMEIRO 
MILHÃO 
Best Seller
R$ 24,90 

SAIBA MAIS

ATUAR 
EM UM 

CENÁRIO DE INCERTEZAS: 
é quando não se 
tem certeza se a 
ideia dará certo, 
envolve risco.

ESCALÁVEL: 
poder crescer 

sem que isso signifique uma 
mudança no modelo de 

negócios. A receita 
deve crescer numa 
velocidade muito 

maior do que os custos, 
gerando mais lucro.

Fonte: Yuri Gitahy

A ARTE DO 
COMEÇO 2.0
Best Business
R$ 59,90 

TRAÇÃO  
HSM
R$ 59,90 

A HISTÓRIA 
DA AIRBNB
Buzz
R$ 49,90 

AS 
UPSTARTS
Intrínseca
R$ 54,90 

A STARTUP 
ENXUTA
Leya
R$ 39,90 

INOVAÇÃO EM MODELOS DE NEGÓCIOS 
– BUSINESS MODEL GENERATION

Alta Books
R$ 109,00 

SPRINT
Intrínseca
R$ 39,90 

ELON MUSK
Intrínseca
R$ 49,90

SCRUM – A ARTE 
DE FAZER O DOBRO 
DE TRABALHO NA 
METADE DO TEMPO
Leya
R$ 39,90 
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https://www.livrariascuritiba.com.br/arte-do-comeco-2-0-a-best-business-lv428042/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/historia-da-airbnb-a-buzz-lv426279/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/inovacao-em-modelos-de-negocios-business-model-generation-alta-books-lv287165/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/elon-musk-intrinseca-lv386764/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/startup-enxuta-a-lua-de-papel-lv304760/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/scrum-a-arte-de-fazer-o-dobro-de-trabalho-na-metade-do-tempo-leya-lv403558/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/sprint-intrinseca-lv412974/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/upstarts-as-intrinseca-lv416575/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/projeto-startup-da-ideia-ao-primeiro-milhao-best-seller-lv428037/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/tracao-hsm-lv428975/p
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R$ 49,00 
CADERNO DE ANOTAÇÕES 
– STARK 96 FOLHAS 
SEM PAUTA 21X14,2CM 
10070281/ Zona Criativa

R$ 99,90 (CADA)

CRASH BANDICOOT 
POP VINYL
Funko

R$ 29,90
BLU-RAY HOMEM-ARANHA 
– DE VOLTA AO LAR
Sony Pictures

R$ 41,20 (CADA)

QUEBRA-CABEÇA 
200 PEÇAS – OS 
VINGADORES HOMEM 
DE FERRO/HULK JAK
2166/ Toyster

R$ 49,00 
CADERNO DE ANOTAÇÕES 
– GAME OF THRONES 
96 FOLHAS SEM 
PAUTA 21X14CM 
10070282/ Zona Criativa

R$ 99,90 (CADA)

THE WITCHER GERALT 
POP VINYL
Funko

R$ 57,40
QUEBRA-CABEÇA                
500 PEÇAS – GUARDIÕES 
DA GALÁXIA-2 
2378/ Toyster

R$ 34,99
QUEBRA-CABEÇA                
100 PEÇAS – OS 
VINGADORES 
002163/ Toyster

R$ 49,00
CADERNO DE ANOTAÇÕES 
– TARGARYEN 96 FOLHAS 
SEM PAUTA 21X14CM 
10070283/ Zona Criativa

R$ 99,90 (CADA)

FRIDAY THE 13TH JASON 
VOORHEES POP VINYL
Funko

R$ 49,99 
QUEBRA-CABEÇA               
500 PEÇAS – MARVEL 
COMICS 
2018/ Toyster

R$ 29,00
CADERNO DE ANOTAÇÕES 
– AVENGERS 15X9CM 
96 FOLHAS
10070418/Zona Criativa

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

R$ 109,00 (CADA)

GOD OF WAR KRATOS 
POP VINYL
Funko

R$ 99,90 (CADA)

AXL ROSE POP VINYL
Funko

R$ 109,90 (CADA)

THOR RAGNAROK 
S1 HULK HELMET 
GLADIATOR POP VINYL 
Funko

R$ 29,00 
CADERNO DE ANOTAÇÕES 
– AVENGERS HQ 
15X9CM 96 FOLHAS
10070416/ Zona Criativa

R$ 94,50 
QUEBRA-CABEÇA  
1000 PEÇAS –  
GAME OF THRONES 
2553/ Estrela

R$ 109,90 (CADA)

GOD OF WAR ATREUS 
POP VINYL
Funko

R$ 29,90
DVD PANTERA NEGRA
Disney

R$ 109,90 (CADA)

THOR RAGNAROK S1 
THOR POP VINYL
Funko

R$ 48,90 
CAMISETA GUERRA 
CIVIL TIME CAPITÃO G
Studio Geek

R$ 49,00
CADERNO DE ANOTAÇÕES 
– LANNISTER 96 FOLHAS 
SEM PAUTA 21X14CM 
10070280/ Zona Criativa
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https://www.livrariascuritiba.com.br/caderno-de-anotacoes-stark-96f-s-p-21x142cm-10070281-z-criativa-pr008116/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/blu-ray-homem-aranha-de-volta-ao-lar-tom-holland-av107081/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/caderno-de-anotacoes-game-of-thrones-96f-s-p-21x14cm-10070282-z-criativa-pr008117/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/quebra-cabeca-500pcs-guardioes-da-galaxia-2-2378-toyster-pp055806/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/quebra-cabeca-100pcs-os-vingadores-002163-toyster-pp051135/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/caderno-de-anotacoes-targaryen-96f-s-p-21x14cm-10070283-z-criativa-pr008118/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/quebra-cabeca-500pcs-marvel-comics-2018-toyster-br000144/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/caderno-de-anotacoes-avengers-15x9cm-10070418-96f-z-criativa-pr005958/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/quebra-cabeca-500-pecas-game-of-thrones-2560-estrela-pp057757/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/axl-rose-funko-pop-rocks-av108075/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/caderno-de-anotacoes-avengers-hq-15x9cm-10070416-96f-z-criativa/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/quebra-cabeca-1000-pecas-game-of-thrones-2553-estrela-pp057756/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/dvd-pantera-negra-chadwick-boseman-av108422/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/camiseta-guerra-civil-time-capitao-g-studio-geek-in022006/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/caderno-de-anotacoes-lannister-96f-s-p-21x14cm-10070280-z-criativa-pr008115/p
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R$ 99,90
DVD MARVEL 
STUDIOS – UNIVERSO 
CINEMATOGRÁFICO 
FASE 2 (6 DISCOS)
Disney- Cinecolor

R$ 16,90
DVD A TORRE NEGRA
Sony

DE R$ 49,90

POR R$ 44,90
ALMANAQUE EI NERD 
EI NERD/ Universo Geek

DE R$ 22,90

POR R$ 20,60
SUPERMAN – TERRA UM
J MICHAEL STRACZYNSKI, SHANE 
DAVIS/ Panini

R$ 33,90
DVD BATMAN – O CAVALEIRO DAS 
TREVAS – A TRILOGIA (3 DISCOS)
Warner Video

R$ 59,90
DVD CAVERNA DO 
DRAGÃO – A SÉRIE 
COMPLETA (4 DISCOS)
Line Store

DE R$ 69,90

POR R$ 62,90
UMA DOBRA NO TEMPO
MADELEINE LENGLE/ Darkside

DE R$ 28,90

POR R$ 26,00
LOKI – AGENTE DE ASGARD 
AL EWING/ Panini

R$ 39,90
DVD MULHER-MARAVILHA
Warner Video

R$ 19,90
DVD BLADE RUNNER 2049
Sony Pictures

DE R$16,90

POR R$ 15,00
FULLMETAL ALCHEMIST 1
HIROMU ARAKAWA/ JBC

DE R$ 93,00

POR R$ 83,00
REINO DO AMANHÃ – 
EDIÇÃO DEFINITIVA
ALEX ROSS, MARK WAID/ Panini

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

DE R$ 29,90

POR R$ 19,90
BLU-RAY A MÚMIA
Universal Pictures

R$ 49,90
BLU-RAY JUMANJI: 
BEM-VINDO À SELVA
Sony Pictures

DE R$ 44,90

POR R$ 40,40
JOGADOR Nº 1
ERNEST CLINE/ Leya

DE R$ 25,90

POR R$ 23,30
LENDAS DO UNIVERSO 
DC – MULHER-
MARAVILHA – VOL 4
GEORGE PEREZ/ Panini

R$ 21,90
BLU-RAY VINGADORES: 
ERA DE ULTRON
Disney

R$ 129,90
DVD WESTWORLD – 
PRIMEIRA TEMPORADA: 
O LABIRINTO (3 DISCOS)
Warner Video

R$ 499,90
CONSOLE ATARI 
FLASHBACK 8 105 JOGOS
Tectoy

DE R$ 24,90

POR R$ 22,40
OS FLINTSTONES 
– VOLUME 1
RUSSELL/ Panini

DE R$ 64,00

POR R$ 57,60
BATMAN – O HOMEM 
QUE NÃO ESTAVA LÁ
SCOTT SNYDER, GREG CAPULLO/ 
Panini

R$ 99,90
DVD MARVEL 
STUDIOS – UNIVERSO 
CINEMATOGRÁFICO 
FASE 1 (6 DISCOS)
Disney- Cinecolor
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https://www.livrariascuritiba.com.br/dvd-marvel-studios-universo-cinematografico-fase-2--6-dvds--av108428/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/dvd-a-torre-negra-idris-elba-matthew-mcconaughey-av107587/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/almanaque-ei-nerd-universo-geek-lv420621/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/superman-terra-um-panini-lv319778/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/dvd-batman-o-cavaleiro-das-trevas-a-trilogia--3-dvds--av094774/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/dvd-caverna-do-dragao-a-serie-completa--4-dvds--av100592/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/uma-dobra-no-tempo-darkside-lv428215/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/loki-agente-de-asgard-panini-lv423243/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/dvd-mulher-maravilha-gal-gadot-chris-pine-av106978/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/dvd-blade-runner-2049-ryan-gosling-harrison-ford-av107837/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/fullmetal-alchemist-1-jbc-lv400530/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/reino-do-amanha-edicao-definitiva-panini-lv336448/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/dvd-star-wars-viii-os-ultimos-jedi-av108103/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/blu-ray-a-mumia-tom-cruise-av106850/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/blu-ray-jumanji--bem-vindo-a-selva-dwayne-johnson-av108117/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/jogador-n-1-leya-lv386161/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/lendas-do-universo-dc-mulher-maravilha-vol-4-panini-lv420340/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/blu-ray-vingadores--era-de-ultron-robert-downey-jr-chris-evans-av101217/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/dvd-westworld-primeira-temporada--o-labirinto--3-dvds--av107503/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/flintstones-os-vol-1-panini-lv424369/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/batman-o-homem-que-nao-estavam-la-panini-lv427019/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/dvd-marvel-studios-universo-cinematografico-fase-1--6-dvds--av108426/p


Daqui, da minha cozinha, onde la-
crimejo cortando cebolas roxas para 
colocar nessa vasilha com tomates 
maduros picados, pimentões verde-
-agrotóxico, pimentinha de cheiro, 
vinagre de vinho branco, uma pi-
tada de sal, uma pitada de açúcar e 
uma gotinha de azeite extra-virgem 
guardado ao abrigo da luz & umida-
de, eu te amaldiçoo. 

Praguejo em silêncio enquanto o 
óleo esquenta e o baião-de-dois seca. 
Agora misturo as cebolas roxas, os to-
mates maduros picados, os pimen-
tões verde-agrotóxico, a pimentinha 
de cheiro, o vinagre de vinho bran-
co, uma pitada de sal, uma pitada de 
açúcar e uma gotinha de azeite ex-
tra-virgem guardado ao abrigo de luz 
& umidade, presumo que onde quer 
que você esteja - e, pobre de ti! -, não 
está valendo a pena. 

Jogo os dentes de alho amassa-
dos no óleo agora quente e ponho 
os camarões limpos e sem cabeça, 
porque a cabeça deles, exatamen-

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

 > O Grupo Livrarias Curitiba 
promoveu o VIII Concurso de 
Contos. Essa edição contou com 
centenas de inscrições de todo 
o Brasil. Foram selecionados 
seis contos vencedores, entre 
eles “A ceia”, de Sabrinna 
Alento Mourão, de Recife (PE).

te como a tua, apesar de ser gosto-
sinha, não escapa. Abaixo o fogo e 
te desejo o desassossego de prepa-
rar um prato e lembrar que alguém 
do desabrochar da tua juventude 
não poderia comê-lo por questões 
de saúde e continuar a fazê-lo sem 
medo, mas com o pesar de na tua 
mesa esse ser estar ausente. 

Desligo o fogo da panela do 
baião porque, afinal, quem perdeu 
não fui eu, porque eu fiz das tripas 
coração (um grande feito gastronô-
mico e fisiológico) e te dei o que ne-
nhuma dessas outras mulheres com 
quem você andou se deitando de-

ram: a imortalidade em linhas tortas 
que nem Deus nem eu pudemos es-
crever certo. 

Mexo esses camarões rosados e 
fragrantes e te desejo a infelicidade 
de ser reconhecida na rua por mi-
nha causa, mas mexendo melhor e 
despregando os alhos do fundo da 
frigideira, prefiro que caia no esque-
cimento meu e dos outros, que o 
jantar de hoje vai ser aos que abran-
daram minhas entranhas - apesar 
de eu não ter concluído ou sequer 
pensado se isso é bom ou ruim - e 
não me fizeram descer ou saciar, in-
digesta. l
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https://www.livrariascuritiba.com.br/emocoes-inteligentes-novo-seculo-lv432492/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/box-fernando-pessoa-novo-seculo-lv432490/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/1914-1918-a-historia-da-primeira-guerra-mundial-novo-seculo-lv402942/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/tempo-talento-energia-figurati-lv421896/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/como-saber-se-seu-gato-esta-planejando-matar-voce-geektopia-lv361486/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/box-marvel-guerra-civil-guerras-secretas-novo-seculo-lv414133/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/biblia-do-guerreiro-letras-grandes-preta-agape-lv388588/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/unica-coisa-a-novo-seculo-lv341908/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/bebe-mais-feliz-o-guia-para-um-otimo-sono-novo-seculo-lv335754/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/pantera-negra-marvel-lv431771/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/ceticismo-da-feo-agape-lv432494/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/mente-acima-do-dinheiro-a-figurati-lv422862/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/box-anna-e-elsa-novo-seculo-lv422860/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/de-volta-para-o-futuro-geektopia-lv421972/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/des-foda-se-figurati-lv429622/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/box-obras-de-mario-andrade-novo-seculo-lv414135/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/archie-vol-1-geektopia-lv431767/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/box-o-essencial-da-estrategia-novo-seculo-lv401099/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/segredo-das-mulheres-apaixonantes-o-novo-seculo-lv219723/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/thanos-novo-seculo-lv430034/p


LER&CIA / Informática & Tecnologia
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R$ 349,90 (CADA)

HEADPHONE GAMER 
7.1 OVER-EAR G4
Edifier

Com a aparência robusta, envol-
ventes conchas acústicas com 
confortáveis espumas macias que 
abraçam o seu ouvido, este fone 
garante som perfeito durante seu 
jogo.

R$ 389,90
HEADSET GAMER 
BEAST HS404 7.1 
VIRTUAL PRETO
OEX

Com acabamento super acolcho-
ado nas partes internas do fone 
e da haste, esse headset garante 
conforto máximo nas longas horas 
de jogo.

DE R$ 149,90

POR R$ 99,90
HEADSET ACTIVE 
BLUETOOTH HS300 PRETO
OEX

Ideal para práticas esportivas, 
este fone de ouvido com conexão 
bluetooth garante liberdade de 
movimento com qualidade de som 
impecável.

R$ 74,90
COMBO ARENA
MOUSE + MOUSEPAD 
MC102
OEX

Com design impactante, este com-
bo com mouse e mousepad é ideal 
para todos os gamers, garantindo 
movimentos precisos, rápidos e 
confortáveis. 

DE R$ 54,90

POR R$ 49,90
CARTÃO MICRO SD 
16GB ULTRA CLASSE 10 
48MB/S + ADAPTADOR
Sandisk

Acesse dados armazenados quase 
instantaneamente, graças à capa-
cidade de leitura de até 48 MB/s e 
interface rápida de barramento. 

R$ 1.549,90
CADEIRA GAMER 
BRX RED D-364
BRX

O acolchoamento macio nas áreas 
de contato. almofada de pescoço 
adicional e design ajustável garan-
tem uma experiência confortável 
em suas horas de jogo.

DE R$ 1.499,90 

POR R$ 1.199,90
HOVERBOARD 
SCOOTER 6.5 
BLACK SKULL
Mymax

O Hoverboard Scooter Balance 
Mymax vem conquistando espaço 
entre os adultos e adolescentes 
que buscam lazer e/ou fácil loco-
moção.

R$ 89,90
COOLER PARA 
NOTEBOOK GAMER 
AC267 LED VERDE
Multilaser

Cooler Multilaser para notebooks 
de 9 a 17 polegadas. São dois ven-
tiladores de 12,5cm com leds, tem 
4 posições de inclinação e 2 USBs.

DE R$ 529,90  

POR R$ 449,90
MOUSE DEATHADDER 
ELITE 16000 DPI
Razer

Este mouse Razer dá a você a van-
tagem competitiva de ter o sensor 
mais veloz do mundo. Toda rapidez 
para garantir os movimentos mais 
precisos e eficientes.

DE R$ 449,90  

POR R$ 349,90 
TECLADO DEATHSTALKER 
ESSENTIAL
Razer

Com tecla de dois milímetros e 
formato slim, este teclado garan-
te movimentos mais rápidos para 
reações velozes às diversas situa-
ções e inimigos.

DE R$ 219,90

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

A calculadora científica mais com-
pleta disponível no mercado. Ideal 
para profissionais e estudantes.

DE R$ 499,90

POR R$ 379,90
MOUSE GAMER WARRIOR 
MO247 ARMOR 8200 DPI
Multilaser

Mouse Warrior com 8200 DPI, 
sensor Avago 9800, dual shock, 8 
botões, 54 combinações de design 
e software para funções.
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https://www.livrariascuritiba.com.br/headset-beast-gamer-hs404-preto-com-laranja-oex-in024797/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/headset-active-bluetooth-hs300-preto-oex-in023869/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/kit-gamer-combo-arena-mouse---mousepad-mc102-oex-in023851/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/cartao--ca--de-memoria-micro-sd-16gb-ultra---adaptador-cl10-sdsqunb-016g-gn3ma-sandisk--3-meses-ga-in022213/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/cadeira-gamer-br-x-red-d-364-br1-in024983/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/hoverboard-scoter-6-5-bat-samsung-black-skull-mymax-in024692/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/cooler-para-notebook-warrior-power-gamer-ac267-led-verde-multilaser-in023383/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/mouse-deathadder-chroma-10000-dpi-razer-in021545/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/teclado-deathstalker-essential-razer-in022318/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/calculadora-cientifica-em-portugues-com-552-funcoes-fx-991lax-bk-s4-dh-in022858/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/mouse-gamer-warrior-mo247-armor-54-combinacoes-8200-dpi-multilaser-in023366/p
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Áudio e Vídeo / LER&CIA

DE R$ 32,90

POR R$ 16,90
CD BRITNEY SPEARS – 
GLORY DELUXE EDITION 
Sony Music

Versão Deluxe contendo 17 faixas 
inéditas, sendo 5 faixas bônus. A 
música “Make Me...”, com parceria 
do rapper G- Eazy, foi número 1 no 
iTunes em mais de 50 países, in-
cluindo o Brasil.

POR R$ 39,90
DVD UM LUGAR 
SILENCIOSO  
Paramount

Em uma fazenda dos EUA, uma fa-
mília do meio-oeste é perseguida 
por criaturas que dominaram o pla-
neta, completamente cegas, mas 
com audição extraordinária. Para 
se protegerem, eles devem perma-
necer em silêncio absoluto.

POR R$ 39,90
DVD CÍRCULO DE 
FOGO: A REVOLTA
Universal Pictures

Após abandonar o treinamento e 
entrar no mundo do crime, Jake (fi-
lho do responsável pelo programa 
Jaeger) é capturado e reenviado 
ao ambiente militar para escapar 
da prisão, onde encontra Mako, sua 
irmã de criação.

DE R$ 49,90

POR R$ 24,90
DVD INDIANA JONES – A 
COLEÇÃO COMPLETA 
(4 DISCOS)
Paamount

Versões digitais em cores aperfei-
çoadas de uma das franquias de 
aventura mais queridas do cinema. 
Mergulhe na espetacular ação da 
série completa Indiana Jones.

DE R$ 29,90

POR R$ 24,90
DVD STAR TREK – 
COLEÇÃO 3 FILMES 
(3 DISCOS)
Paramount

Coleção com os três primeiros fil-
mes que reimaginam o universo 
da icônica série de ficção científica 
criada nos anos 60. Esse box é um 
presente aos fãs.

DISPONÍVEL 
A PARTIR DE 

11.07.18

DISPONÍVEL 
A PARTIR DE 

11.07.18

DE R$ 29,90

POR R$ 24,90
DVD O PODEROSO 
CHEFÃO – THE COPPOLA 
RESTORATION (3 DISCOS)
Paramount

Coppola supervisionou pessoal-
mente a restauração de sua maior 
obra-prima. Com tecnologia de 
ponta, os filmes da trilogia foram 
submetidos a um extenso exame.
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https://www.livrariascuritiba.com.br/cd-britney-spears-glory-deluxe-edition-2016-av104219/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/dvd-um-lugar-silencioso-emily-blunt-john-krasinski-av108565/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/dvd-circulo-de-fogo-a-revolta-john-boyega-av108567/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/dvd-indiana-jones-a-colecao-completa--4-dvds--av099989/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/dvd-star-trek-colecao-3-filmes--3-dvds--av104916/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/dvd-o-poderoso-chefao-the-coppola-restoration--3-dvds--av108485/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/dvd-terra-de-gigantes-a-serie-completa--16-dvds--embalagem-digibook-av108542/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/dvd-tunel-do-tempo-a-temporada-completa--8-dvds--av107808/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/dvd-alem-da-imaginacao-colecao-completa--24-dvds--av107111/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/dvd-tarzan-a-serie-completa--16-dvds--av108211/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/dvd-viagem-ao-fundo-do-mar-a-colecao-completa--32-dvds--av108541/p


LER&CIA / Games

ATUALIZAÇÃO DA 
COPA DO MUNDO 
GARANTE UM
“NOVO” 
FIFA 2018 

 > A cada quatro anos, os fãs de futebol comemoram a realização da Copa do Mundo de 
Futebol. Para quem curte a versão virtual do esporte, o evento internacional também é motivo de 
comemoração, pois isso significa um novo lançamento do principal game do gênero: FIFA.

Em 2018, entretanto, a EA Sports 
inovou e, em vez de lançar um novo 
jogo temático da Copa do Mundo, li-
berou uma atualização gratuita para o 
FIFA 2018. “Foi uma inovação, inclu-
sive, na estratégia de negócios da em-
presa. Todas as pessoas que têm uma 
versão do FIFA 2018 podem baixar 
a atualização temática da Copa sem 
custo algum”, comenta Murilo Moli-
na, colaborador do site TechTudo. 

Isso significa novas opções de jo-
gadores, estádios e seleções para um 
game lançado em 2017. “Dessa vez 
a EA colocou uma atualização grá-
tis para transformar um game ‘velho’ 
em algo realmente novo. É muito 
positivo, pois acho que é a primeira 
vez que foi feito em um título do gê-
nero.”, observa Felipe Vinha, repór-
ter do site Legião de Heróis.

A atualização foi disponibilizada em 29 de maio para PS4, 
Xbox One, PC e Nintendo Switch e, em 6 de junho, para os dis-
positivos móveis. Dentre as novidades, os gamers tiveram acesso 
às 32 seleções classificadas para a Copa, atualização nos unifor-
mes, bolas das partidas, estádios oficiais do Mundial e o troféu 
icônico para o campeão. “No modo Ultimate Team, carro-chefe 
do game, é possível montar sua seleção com os jogadores escala-
dos para a Copa do Mundo”, conta Molina. 

Além do Ultimate Team e dos modos de jogo tradicionais do 
FIFA, a atualização da Copa do Mundo trouxe três novas modali-
dades. Em uma delas, o gamer pode optar por seguir os passos da 
competição na vida real com o 2018 FIFA World Cup Russia™. 
Nessa opção, o jogador escolhe uma seleção e compete em todas 
as etapas tradicionais do torneio até chegar à grande final.

No Torneio personalizado, o jogador pode montar sua Copa 
do Mundo com qualquer uma das seleções disponíveis no FIFA 
18, inclusive aquelas que não foram classificadas este ano. Para 
quem quer viver as grandes emoções da competição, mas sem 
o envolvimento nas etapas do torneio, o modo Jogo rápido per-
mite partidas únicas usando os times, jogadores, uniformes e 
estádios oficiais.
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NOVAS CARACTERÍSTICAS, 
      MESMA QUALIDADE

A atualização da Copa do Mun-
do trará as emoções reais do torneio 
para o jogo que é reconhecido entre 
os gamers como o principal do gêne-
ro. “FIFA 18 apresenta um sistema 
de jogabilidade muito mais robusto 
do que o concorrente. O game da 
EA investiu mais na simulação e na 
fidelidade em relação aos jogadores 
(os que estão em campo), então nis-
so ele ganha muito. Outra grande 
vantagem é estar em mais platafor-
mas: FIFA 18 saiu até para o Switch. 
Quanto mais gente com chances de 
jogar, melhor”, considera Vinha.

Para Molina, um dos grandes 
destaques do FIFA 18 é a excelên-
cia do modo como o jogo traduz o 
futebol real para o ambiente virtual. 

  FIFA 18
PS4 ou 
Xbox One
DE R$ 249,90

POR 
R$ 169,90 (CADA)
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Gamers podem curtir a versão 
digital da maior competição de 

futebol do mundo “Você sente o clima da torcida, do estádio, além do game 
ter uma grande quantidade de licenças, ou seja, autorização 
para utilizar uniformes reais, rostos dos atletas, nomes de ti-
mes, estádios e ligas”, enumera.

Outro diferencial do FIFA é o modo de jogo A jornada, 
que é parecido com um filme em que o gamer vive a história 
de um jogador fictício, desde o começo de carreira, treinos, 
escalação para times de base até a ascensão na carreira. “Isso 
exige um orçamento bem mais alto. Inclui dublador, ator 
para captação de movimentos, enfim, é um modo de jogo 
bem mais detalhado”, opina Molina.

Os detalhes são ponto forte do FIFA 18 que investiu em 
uma tecnologia de ponta para captação de movimentos dos 
jogadores reais. Ou seja, no game, Cristiano Ronaldo se mo-
vimenta da mesma forma que na vida real. Isso foi possível 
porque a EA trabalhou com diversos craques para garantir 
dribles, chutes, viradas e estilos característicos dos atletas 
que forem escalados para as partidas virtuais.

JOGUE JÁ
Se você ainda não baixou a atualização da Copa do 

Mundo para seu FIFA 18, aproveite para dar novas emo-
ções para seu jogo. Também dá tempo de comprar o game 
e aproveitar o clima do torneio internacional mesmo após 
a grande final. l

Games / LER&CIA
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https://www.livrariascuritiba.com.br/fifa-18-ps4-in023924/p
https://www.livrariascuritiba.com.br/fifa-18-xbox-one-in023926/p


ZOOM
Confira alguns destaques 
dos eventos culturais 
de abril a junho:

BELA GIL
A chef de cozinha natural lan-
çou a obra Bela maternidade – 
Meu jeito simples e natural de 
ser mãe no dia 10 de abril, na 
loja do ParkShoppingBarigüi, 
de Curitiba, e conversou com 
dezenas de leitores sobre ma-
ternidade e alimentação.

CLUBE DO VINHO – 
VINCENZO PROTTI
O enólogo da vinícola italiana Masi 
Agrícola ministrou palestra sobre os 
vinhos Amarones – que estão entre as 
melhores bebidas do mundo –, intera-
giu com o público numa divertida con-
versa e coordenou a degustação dos 
rótulos Passo Doble e Bona Costa. O 
encontro foi no dia 8 de maio, na loja 
do Shopping Palladium, de Curitiba.

ANA CARDOSO
Como lidar com a adolescência 
e suas descobertas? Esse e ou-
tros assuntos foram debatidos de 
maneira leve e divertida no lança-
mento do livro A mamãe é punk. A 
autora conversou com o público 
em Joinville no dia 8 de maio, no 
Shopping Mueller, e em Curitiba 
no dia 10, no Shopping Estação.

BIG TIME ORCHESTRA
Energia, músicas de excelente qualidade e muita descontração. 
Assim foi o show da banda finalista do programa SuperStar da TV 
Globo, no dia 8 de maio, no Shopping Praça da Moça, em Diadema. 
Mais de 500 pessoas curtiram a mistura de jazz, rockabilly, rock e 
MPB presentes no disco In New Orleans.

MARDEN MACHADO
O jornalista, que é referência em 
cinema, lançou o terceiro volu-
me da obra Cinemarden – Um 
guia possível de filmes no dia 
17 de maio, na loja do Shopping 
Estação, de Curitiba. Ele conver-
sou com dezenas de fãs, falou 
sobre as novidades, as produ-
ções e os bastidores que envol-
vem a sétima arte no mundo.

DJALMA PINHO
O empresário, mestre em 
Liderança e Ph.D em Filo-
sofia lançou o livro Desven-
de o poder da inteligência 
espiritual. O encontro com 
o público foi no dia 18 de 
maio, na loja do Shopping 
Palladium, de Curitiba.

LUCIANO SUBIRÁ
O palestrante lançou a obra Até que nada mais importe no dia 21 de 
maio, na loja do Shopping Palladium, de Curitiba. Cerca de 400 pes-
soas compareceram ao local e conversaram com o autor.

MARTHA MEDEIROS
Uma das mais importantes es-
critoras brasileiras lançou o li-
vro Quem diria que viver ia dar 
nisso e conversou com mais de 
200 pessoas no dia 25 de abril, 
na loja do Shopping Palladium, 
de Curitiba.
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ROGÉRIO HOEPERS

MIA COUTO
O premiado escritor moçam-
bicano veio a Curitiba no dia 14 
de abril e lançou O bebedor de 
horizontes, na loja do Shopping 
Palladium. Centenas de leitores 
participaram do agradável ba-
te-papo sobre a carreira do au-
tor e sobre o livro – que encerra 
uma trilogia histórica. 

ROGÉRIO HOEPERS DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

ROGÉRIO HOEPERS

ROGÉRIO HOEPERS

ROGÉRIO HOEPERS

ROGÉRIO HOEPERS

PATRÍCIA LAGES
A especialista em finanças pes-
soais lançou o livro O sucesso 
não cabe na bolsa, participou 
de um bate-papo com o públi-
co e assinou a obra. O evento 
foi no dia 28 de maio, na loja do 
ParkShoppingBarigüi, de Curiti-
ba, e reuniu dezenas de leitores.

FERNANDA COLOMBO
A ex-árbitra lançou o livro in-
fantil Vamos jogar futebol, no 
dia 5 de junho, na loja do Na-
ções Shopping de Criciúma. 
Ela conversou com mais de 
cem participantes e assinou a 
obra que mostra – de maneira 
lúdica – as regras do esporte.
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PARANÁ
Curitiba

• CONTRA TEMPO 
• RASGO 
• DIAS DE HOJE, ONTEM E 
RETORNO DO AMANHÃ

 Quinta-feira, dia 12, 19h30

 Livrarias Curitiba – Shopping Estação

Lançamento dos li-
vros, bate-papo e 
sessão de autógra-
fos com Jefferson 
Pinós Ferraz, Mau-
ro Müeller e Ottavio 
Lourenço.
A primeira obra 
retrata o coti-
diano urbano de 
forma intimista. 
A segunda com-
partilha alguns 
sentidos, o ver-
sado e o somen-
te imaginado. A 
terceira apresenta 
crônicas da vida, 
aforismos, pensamen-
tos, viagens, caminhos, 
conversas, encontros e 
desencontros, música, 
literatura e filosofia.
Jefferson Pinós Ferraz 
é escritor, musicista e 
poeta. Mauro Müeller é compositor, músico, 
ator, radialista, apresentador de televisão e 
escritor. Ottavio Lourenço é músico, letrista, 
filósofo e compositor.

ENGENHARIA DE GENTE
 Sexta-feira, dia 20, 19h

 Livrarias Curitiba 
ParkShoppingBarigüi

Lançamento do livro, bate-papo e sessão 
de autógrafos com Sales Roberto de Sou-
za Bueno.
A obra é dirigida aos profissionais de lideran-
ça em geral e traz uma reflexão sobre a im-

portância das ações de 
planejamento organiza-
cional.
Sales Roberto de Sou-
za Bueno é mestre em 
Administração pela PU-
C-PR. Como executivo, 
atuou na administra-
ção, recursos humanos, 
qualidade assegurada e 
reestruturação. Como consultor, tem se de-
dicado a organização, estruturação e gestão 
administrativa do capital humano.

PALESTRA: FEEDBACK – 
UMA VIA DE MÃO DUPLA

 Segunda-feira, dia 23, 19h30

Livrarias Curitiba – Shopping Palladium

Participe da palestra e sessão de autógra-
fos com Paulo Roberto de Araújo.
O feedback se constitui como uma das fer-
ramentas de gestão de pessoas que oferece 
grande eficácia. Além de aprimorar e forta-
lecer as relações interpessoais no ambiente 
de trabalho, na família, entre amigos e outras 
esferas de relacionamento, ele promove o de-
senvolvimento de competências compor-
tamentais e técnicas 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.

CLUBE DO VINHO: PALESTRA 
COM FLÁVIO BIN, DA 
IMPORTADORA PORTO A PORTO

 Terça-feira, dia 24, 19h30

 Livrarias Curitiba – Shopping 
Palladium
Venha conversar de perto com Flávio Bin, 
gerente de desenvolvimento de vinhos da 
importadora Porto a Porto.
No encontro haverá degustação dos rótulos 
Luccarelli Primitivo (Itália), Cotes Du Rhône 
Villages (França), Don Román (Espanha) e 
Justino’s Madeira (Portugal).
Conheça as novidades em vinhos e espuman-
tes e saiba quais rótulos estão sendo comer-
cializados nas lojas da Livrarias Curitiba, sob 
a curadoria do sommelier Fábio Cardoso.

O CARCEREIRO – O 
JAPONÊS DA FEDERAL E OS 
PRESOS DA LAVA JATO

 Quinta-feira, dia 26, 19h

 Livrarias Curitiba – 
ParkShoppingBarigüi
Lançamento do livro, bate-papo e sessão 
de autógrafos com o jornalista Luís Hum-
berto Carrijo e Newton Ishii, popularmente 
conhecido como Japonês da Federal.
A obra traça um per-
fil do agente federal 
recém-aposentado, 
além de trazer suas 
impressões sobre a 
operação e vários de 
seus personagens, 
dentro e fora das ce-
las. Newton Ishii acu-
mulou histórias que 
revelam a adapta-
ção de antigos ca-
ciques políticos e megaempresários ao dia 

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

Livrarias Curitiba e Livrarias Catarinense da sua cidade em julho
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a dia atrás das grades, bem como suas con-
fissões sobre as engrenagens das falcatruas 
no Brasil.
Luís Humberto Carrijo é jornalista, pós-gra-
duado em Comunicação Organizacional pela 
USP. É considerado um dos profissionais mais 
respeitados e admirados no meio, com trân-
sito nos principais jornais do país. Este é seu 
primeiro livro.

Londrina

CLUBE DO LIVRO – 
AMIGOS DE PALAVRA DAS 
IRMÃS DE PALAVRA

 Sábado, dia 14, 16h30

 Livrarias Curitiba – Catuaí Shopping 
Londrina

Participe do clube de leitura, venha trocar 
ideias, compartilhar histórias e ampliar seu 
conhecimento.
Nessa edição o tema a ser debatido é a obra 
A outra volta do parafuso, de Henry James.
A mediação será feita por Dany Fran - jor-
nalista, editora da RPC TV e autora do ro-
mance Dias nublados – e Kelly Shimohiro, 
psicóloga, apaixonada por literatura e auto-
ra do romance O estranho contato. Em 2015 
as duas lançaram o site www.irmasdepala-
vra.com.br 

Maringá

EDUCAÇÃO DE 
ESSENCIALIDADES – 
UM CAMINHO PARA A 
AUTOAPRENDIZAGEM

 Quarta-feira, dia 4, 19h30

 Livrarias Curitiba – Catuaí Shopping 
Maringá
Lançamento do livro, bate-papo e sessão 
de autógrafos com Marlete Wildemberg e 
Lucas da Costa.
A obra organiza e 
descreve o que os au-
tores têm desenvol-
vido como propos-
ta educacional até o 
momento.
Marlete Wildem-
berg e Lucas da 
Costa são educado-
res de Essencialida-
des em Presidente 
Prudente-SP.   

LER&CIA / Agenda Cultural

Ponta Grossa

NINA E A MÚSICA DO 
MAR – SEREIAS

 Sábado, dia 28, 16h

 Livrarias Curitiba – Shopping 
Palladium
Lançamento do livro e contação de histó-
rias baseada na obra Sibélia Zanon.
A nova aven-
tura de Nina 
e Cabelinho 
dialoga com o 
nome da cole-
ção Nem tudo 
o que existe a 
gente vê, pro-
pondo uma 
reflexão sobre 
o visível e o 
invisível, que cercam as pequenas e grandes 
belezas da natureza.

SANTA CATARINA
 Blumenau

UM RIO DE LETRAS – VOL. V
 Quarta-feira, dia 18, 19h30

 Livrarias Catarinense – Neumarkt 
Shopping

Lançamento do li-
vro, bate-papo e 
sessão de autó-
grafos com Maria 
de Lourdes Scottin 
Heiden.
A obra contém poe-
mas variados que 
falam dos sentimen-
tos humanos, das 
contradições do eu 
e da eterna busca da 
felicidade.
Maria de Lourdes Scottin Heiden é membro 
da Sociedade Escritores de Blumenau.

A VIDA É UM RELACIONAMENTO
 Quinta-feira, dia 26, 19h30

 Livrarias Catarinense – Neumarkt 
Shopping
Lançamento do li-
vro, bate-papo e 
sessão de autógra-
fos com Larissa Sar-
dagna.
A obra aborda que 
os relacionamentos 
regem a vida, discor-

re sobre as origens dos problemas em nossa 
sociedade, as classificações dos relaciona-
mentos e muito mais.
Larissa Sardagna é estudante de Teatro e 
Filosofia. Nesse livro menciona a teoria que 
criou sobre o tema.

Florianópolis

POLÍTICAS PARA MEDIAÇÃO DE 
CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS 
NA ILHA DE SANTA CATARINA

 Quinta-feira, dia 5, 19h

 Livrarias Catarinense – Beiramar 
Shopping
Lançamento do 
livro e sessão de 
autógrafos com 
Gabriel Berti-
mes Di Bernardi 
Lopes.
A obra anali-
sa os temas no 
processo de 
expansão ur-
bana da capital 
catarinense. O 
estudo faz um 
cruzamento entre os cinco planos diretores 
da cidade – de 1955 a 2014 – e os problemas 
ambientais que foram criados.
Gabriel Bertimes Di Bernardi Lopes é pro-
fessor adjunto da UFSC, pesquisador do 
CNPQ nos projetos Urbanidades e Nós-Ur-
banos.

JESUS O MAIOR VENDEDOR 
QUE JÁ EXISTIU

 Quinta-feira, dia 19, 19h

 Livrarias Catarinense – Continente 
Shopping
Lançamento do 
livro e sessão 
de autógrafos 
com Fabrício 
Hoeppers.
A obra é inspi-
rada para au-
xiliar vendedo-
res de todos os 
nichos. Aborda 
temas como 
o atendimen-
to ao cliente, 
perfil adequado e mudança de 
comportamento para ter resultados extraor-
dinários.
Fabrício Hoeppers é escritor, palestrante 
motivacional e atua no ramo de vendas des-
de os 12 anos de idade.
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Itajaí

O DECRETO DO REI
 Quinta-feira, dia 26, 19h

 Livrarias Catarinense – Itajaí 
Shopping

Lançamen-
to do livro e 
sessão de au-
tógrafos com 
Paulo Leal e 
Denise Leal.
A obra conta 
a história de 
Abigail, que 
se envolve 
com bebidas 
alcoólicas e 
drogas ilícitas, 
entrando numa vida de prostituição social, 
moral, física e emocional. O livro mostra 
como é possível mudar de vida e transfor-
mar-se pela fé.
Paulo Leal é farmacêutico-bioquímico, mes-
tre em Saúde Comunitária e ministro da Igre-
ja Presbiteriana do Brasil. Denise Leal tem 
formação em Missões Transculturais, em Teo-
logia Médio e atua no aconselhamento de 
mulheres.

Joinville

DONA ZICA RODA MUNDO
 Quarta-feira, dia 4, 19h30

 Livrarias Curitiba – Shopping Mueller 
Joinville

Lançamen-
to do livro, 
bate-papo 
e sessão de 
autógrafos 
com Jura 
Arruda.
A obra abor-
da temas 
como soli-
dão e abandono. O autor aplica estes senti-
mentos a uma antiga bicicleta que, do posto 
de companheira inseparável, passa a relíquia 
de família até se tornar apenas um objeto 
que, sem utilidade, será deixada para trás em 
uma mudança.
Jura Arruda tem sete livros publicados, é 
membro efetivo da Academia Joinvilense de 
Letras e membro honorário da Academia de 
Letras e Artes de São Francisco do Sul.

POCKET SHOW – MÚSICA BOA
 Quarta-feira, dia 25, 19h30

 Livrarias Curitiba – Garten Shopping
Participe do pocket show de voz e violão 
com Dinho e a Tempestade.
No encontro ele vai abordar todas as fases do 

rock and roll, desde suas raízes no country e 
no blues, até as de hoje em dia com as can-
ções do disco autoral chamado Os estereóti-
pos de Vanguarda e lançado nas plataformas 
digitais.
Dinho é músico autodidata, participou de vá-
rias bandas e lançou carreira solo em 2012.

SÃO PAULO
São José dos Campos

ELES FAZEM PARTE DA 
NOSSA HISTÓRIA

 Segunda-feira, dia 16, 19h

 Livrarias Curitiba – Vale Sul Shopping
Lançamento do li-
vro, bate-papo e 
sessão de autógra-
fos com Zezinho 
Friggi.
A obra traz um con-
junto de entrevistas 
com algumas per-
sonagens ilustres de 
São José dos Cam-
pos, as quais ajuda-
ram a construí-la 
como conhece-
mos hoje.
Zezinho Frig-
gi faz parte da 
história espor-
tiva da cidade e 
contribuiu com o 
cenário esportivo 
em diversas fren-

tes. No futsal, conhecido como o “Mago” ou 
“Mandrake da Bola”, trouxe inúmeros títulos 
para a cidade. Criou o jornal Opinião Regio-
nal que completa 20 anos e seu programa 
de rádio há 15, com o quadro “Eles fazem 
parte da nossa história” de onde surgiu o tí-
tulo do livro.

GUIA PARA CURTIR SÃO PAULO 
COM CRIANÇAS: O QUE FAZER 
NA MAIOR CAPITAL DA AMÉRICA 
LATINA COM OS FILHOS

 Sábado, dia 21, 16h

 Livrarias Curitiba – Vale Sul Shopping

Lançamento do livro, bate-papo e sessão 
de autógrafos com Érica França.
A grande descober-
ta da obra é que a 
capital paulista é 
uma das cidades 
brasileiras que mais 
oferecem opções 
para o público in-
fantil. O livro mos-
tra a cidade re-
ceptiva, divertida 
e surpreendente 
que se revela para 
os pequenos, es-
condida sob a co-
nhecida fachada de Selva de Pedra.
Érica França é jornalista, atuou em jornais 
diários, em assessoria de imprensa e criou a 
revista Turismo em Foco.

São Paulo

OFICINAS CRIATIVAS 
COMPACTOR

 Sábado, dia 7, 17h

 Livrarias Curitiba – Shopping Praça 
da Moça (Diadema)

 Sábado, dia 14, 17h

 Livrarias Curitiba – Shopping Metrô 
Tucuruvi (São Paulo)

Tragam as crianças e venham se divertir 
com o uso dos produtos Compactor e as 
atrações educativas para toda família.
Nessas oficinas as crianças vão ter oportu-
nidade de confeccionar uma linda bandeira 
com a temática da Copa do Mundo de Fute-
bol 2018.
As oficinas criativas serão coordenadas pelos 
profissionais do Ateliê Maria Flor, referência 
em ações de entretenimento infantil.

Agenda Cultural / LER&CIA
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Consulte a programação completa no site www.livrariascuritiba.com.br ou siga-nos no twitter.com/
livcuritiba.  Também curta nossa página no Facebook: www.facebook.com/grupolivrariascuritiba.
Programação sujeita a alterações. Todos os eventos têm entrada gratuita.

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

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

ITALIANO
Data: sextas-feiras, às 20h30
Local: Livrarias Curitiba – 
Shopping Curitiba

MARINGÁ

INGLÊS
Data: sextas-feiras, às 19h
Local: Livrarias Curitiba – Maringá 
Park Shopping Center

PONTA GROSSA

ALEMÃO
Data: segundas-feiras, às 19h
Local: Livrarias Curitiba – 
Shopping Palladium 

ESPANHOL
Data: terça-feira, dia 10, às 19h
Local: Livrarias 
Curitiba – Shopping Palladium 

FRANCÊS
Data: terça-feira, dia 17, às 19h
Local: Livrarias 
Curitiba – Shopping Palladium

INGLÊS
Data: quartas-feiras, às 18h
Local: Livrarias 
Curitiba – Shopping Palladium

Data: sextas-feiras, às 19h
Local: Livrarias Curitiba – 
Shopping Palladium

ITALIANO
Data: terça-feira, dia 24 às 19h

Local: Livrarias Curitiba – 

Shopping Palladium

SANTA 
CATARINA

JOINVILLE

INGLÊS
Data: sextas-feiras, às 19h

Local: Livrarias Curitiba – 

Shopping Mueller Joinville

SÃO PAULO

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ITALIANO
Data: segundas-feiras, 

dias 2 e 16, às 19h30

Local: Livrarias Curitiba – 

Vale Sul Shopping

CONFIRA OS TEMAS 

DOS ENCONTROS:

02 | Calcio, Che passione

16 |   Viva lá salute

JOINVILLE | CLUBE DE CONVERSAÇÃO DE LIBRAS
Data: quintas-feiras, dias 12 e 26 de julho, 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: 
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BLUMENAU 
Todo sábado, às 15h, no Neumarkt 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: 
10h30 – Rua Felipe Schmidt, 60 
15h – Beiramar Shopping
15h – Continente Shopping

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

ITAJAÍ
Todo sábado, às 17h, no Itajaí Shopping.

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

DIADEMA
Todo sábado, 
16h, no Shopping 
Praça da Moça

SÃO JOSÉ 
DOS CAMPOS 
Todo sábado, 15h, no 
Vale Sul Shopping 

SÃO PAULO
Todo sábado: 
16h – Shopping 
Metrô Tucuruvi 
17h – Shopping 
Leste Aricanduva 

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

Nações Shopping - CRICIÚMA

Shopping Taboão - TABOÃO DA SERRA

Shopping Taboão - 
TABOÃO DA SERRA

Shopping Mueller - CURITIBA

Shopping Palladium - PONTA GROSSA

Vale Sul Shopping - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
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 > As redes sociais se tornaram uma vitrine de manifestações 
de ódio, comentários raivosos e discursos de intolerância. Ao 
mesmo tempo, antagonicamente, procura-se a paz em todos 
os lugares. Leandro Karnal e Monja Coen apontam, no livro O 
inferno somos nós: Do ódio à cultura de paz, um caminho que 
parte da autoavaliação e que tem como objetivo a mudança 
interior e também na sociedade. Em entrevista exclusiva 
à LER&CIA, o historiador e escritor fala sobre o tema.

LER&CIA / Holofote

LER&CIA | Como surgiu o livro O in-
ferno somos nós: Do ódio à cultu-
ra de paz?
Leandro Karnal | A Papirus criou 
uma prática muito interessante: 
gravar debates entre pessoas e de-
pois transcrever e transformar em 
livro. Acho a ideia boa porque a 
conversa mantém a vivacidade, 
certa coloquialidade e, mes-
mo depois de revisar os ex-
cessos da oralidade, apre-
senta um ritmo mais rápido 
e agradável do que o texto 
pensado para ser escrito. 
Assim, como eu conhe-
ço a Monja Coen há dez 
anos, foi fácil fazer o deba-
te e produzir o livro. 

O ódio, infelizmente, é 
algo latente no ser huma-
no, como podemos atestar em 
tantos episódios dramáticos da his-
tória mundial. Você acredita que 
isso é mais intenso nos dias atuais 
por causa da liberdade de expres-
são e facilidade de propagação de 
ideias e opiniões?

LEANDRO 
KARNAL,
HISTORIADOR

O ódio não é novo. Como a ques-
tão indica, é latente. Os grandes ge-
nocídios do século passado (Namíbia, 
armênios, judeus, tutsis, ciganos e tan-
tos outros) não necessitaram de inter-
net. As redes sociais colocaram odia-
dores (haters) em contato entre si e 
com seus alvos. A rede deu visibilida-
de e canalizou o ódio dentro de cada 
comunidade imaginada. A internet 
não inventou nossa violência, apenas 
deu visibilidade. Pensando de forma 
mais radical, é possível que tenha até 
atenuado a violência real que sempre 
existiu: ao transferir o ódio para textos, 
memes e carinhas, talvez ajude a dimi-
nuir a pressão do ódio real. Da mesma 
forma, ao exibir a felicidade e as posses 
reais ou imaginadas de tantos, pode es-
timular o ressentimento que leva à vio-
lência. Tudo contém o seu contrário. 
Exemplo concreto: Chico Buarque 
sempre foi amado ao vivo como é até 
hoje, mas descobriu o ódio só na inter-
net e em um episódio de rua. Eu te-
nho haters aos quilos na internet, mas 
nenhum real diante de mim. 

 
As manifestações de ódio  têm sido cada 

vez mais baseadas em argumen-
tos com aparência de virtude 

e lógica. Há, obviamente, o 
ódio gratuito, mas também 
muitas expressões sob 
máscaras de boas motiva-
ções. Como desmascarar 
esses “lobos em pele de 
cordeiro”?

Bem lembrado! Ho -
je aumentou o ódio em 
nome do bem. Claro 
que toda violência sem-

pre invocou bons princí-
pios. Um fanático nazis-

ta acreditava realmente que 
o mundo seria melhor sem 
judeus, homossexuais, co-
munistas ou Testemunhas 
de Jeová. Sob o amparo 
da boa intenção pode-se 

DIVULGAÇÃO
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encobrir nosso “dark side” com 
mais facilidade. É como na his-
tória do Retrato de Dorian Gray, 
de Oscar Wilde: o lado podre fica 
no sótão e nós continuamos mos-
trando ao mundo que apenas que-
remos o bem absoluto. Fazer o mal 
em nome do bem e localizar o ódio 
apenas no grupo rival é, hoje, uma 
tendência dominante. Há uma 
parte específica dos odiadores que 
acredita que se eliminássemos to-
dos os “petralhas” do Brasil estaría-
mos muito melhor; da mesma for-
ma que há muitos que imaginam a 
eliminação de todos os “coxinhas”.  
Sentimento que imagina a elimina-
ção do adversário nunca é boa in-
tenção ou ético, é apenas ódio, res-
sentimento, dor, problema sexual 
denegado ou medo. 

Como é possível fazer a transição do 
cenário de ódio para uma cultura de 
paz efetiva na sociedade atual?

Começa como o título do livro 
e parte da nossa reflexão: localizar 
o ódio em nós. O ódio não se con-
centra totalmente na torcida ad-
versária. O ódio é um sentimento 
que, em geral, necessita de uma 
resposta de ódio. Localizando em 
nós, podemos desarmar melhor o 
gatilho. Conhecer-se ajuda a não 
mirar só no outro como uma com-
pensação pelas minhas dores. A 
Monja acredita muito no consen-
so, no diálogo e na meditação. Eu 
acredito em tudo isto, mas enfa-
tizo também a coerção: é preciso 
ter leis e punições a pessoas que 
manifestam não apenas uma di-
vergência, mas um crime como o 
racismo. Quando entramos no cri-
me, não podemos ter relativismo 
moral. Racista é criminoso e deve 
ser punido juridicamente. Ao mes-
mo tempo, precisamos de educa-
ção e campanhas para demonstrar 
o absurdo do racismo. 

O acesso a múltiplas opiniões através das re-
des sociais ajuda a despertar muito facilmen-
te sentimentos de indignação e revolta. É ne-
cessária uma contínua autoavaliação para não 
entrar em um processo de ódio todos os dias?

Como eu já disse, em geral, o veneno 
precisa ser tomado para funcionar. Se algo 
provoca meu ódio, tocou em um ponto 
delicado, provavelmente uma faceta in-
cômoda em mim. Posso discordar sem 
me alterar. Posso dizer que penso diferen-
te de forma clara, sem mudar a voz ou 
despertar meu instinto físico de violên-
cia. Quando algo me “tira do sério”, há 

uma chance enorme de ser algo muito distinto do 
que parece ser. Como nas ruas das cidades, não es-
tamos discutindo a correta interpretação do Código 
Nacional de Trânsito, mas o instinto tribal e primiti-
vo de demarcação de espaços de caça e da afirmação 
de machos alfa (que podem ser mulheres também). 
No trânsito, estamos sempre deslocando frustrações 
e dores que são nossas e esperando um problema 
para conseguir aliviar nossa dor e transferir para a dis-
puta da rua. 

 
Como é sua relação com a Monja Coen? Como você 
avalia a influência que ela tem tido na sociedade e sua 
contribuição para a implantação de uma cultura de paz?

A Monja é minha conhecida há uma década. 
Sempre li seus textos, assisti a muitas palestras e a 
admiro muito. Uma parte do meu encantamento é 
pelo conhecimento dela, pelas práticas meditativas, 
por estar inteira nos lugares e por ser quem ela é. A 
outra parte é mais sutil e igualmente importante: ela 
quebra a ideia do monge levitando em incenso e de 
serenidade pétrea sobre um campo de lótus. A Mon-
ja é um ser humano com opiniões políticas (aliás, di-
versas das minhas) e que nunca se apresenta como a 
politicamente correta, mas como a pessoa integral. 
Ela tem a inteireza que valorizo: une o momento 
com a consciência, ou seja, sempre esta onde está. 
Admiro a Monja Coen também nos gestos humanos 
e subjetivos dela. Seria difícil conviver com uma pes-
soa santa. É muito bom conviver com uma mulher 
perfectível e não perfeita, que luta pela sabedoria e 
pelo crescimento. Acho que ela é querida no Brasil 
todo e fora por isto: não nos apresenta um ideal de 
mármore, mas uma face humana e compassiva com 
os outros humanos, nunca arrogante e nunca porta-
dora da verdade absoluta. l

O INFERNO 
SOMOS NÓS 
– DO ÓDIO 
À CULTURA 
DE PAZ
Monja Coen/ 
Leandro Karnal
Papirus 
R$ 29,90

Holofote / LER&CIA

CONHEÇA
A OBRA

“Sentimento 
que 

imagina a 
eliminação 
do adversário 
nunca é boa 
intenção 
ou ético, é 
apenas ódio, 
ressentimento, 
dor, problema 
sexual 
denegado 
ou medo.”
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MAIS VENDIDOS

Conheça os 
produtos 
mais 
vendidos 
pelo Grupo 
Livrarias 
Curitiba

LIVROS
1º Aventuras na Netoland com Luccas Neto (Luccas Neto)

2º A sútil arte de ligar o f*da-se (Mark Manson)

3º O milagre da manhã (Hal Elrod)

4º Felipe Neto – A vida por trás das câmeras (Felipe Neto)

5º Seja foda (Caio Carneiro)

MÚSICA
1º CD Padre Reginaldo Manzotti 

– Momentos: Mensagens

2º CD Camila Cabello – Camila

3º CD Artic Monkeys – AM

4º CD Deus salve o rei – Novela das sete 

5º CD Metallica – Hardwired to self-destruct

FILMES
1º  DVD Guardiões da Galáxia 

2º DVD Viva – A vida é uma festa

3º DVD Thor: Ragnarok 

4º DVD Star Wars VIII: Os últimos jedi

5º DVD Extraordinário

GAMES
1º God of War

2º Far Cry 5 – Ed. Limitada

3º GTA – Grand Theft Auto

4º Minecraft

5º Fifa 18Período: Abril e 
maio de 2018

CONHEÇA 
O JOGOUMA NOVA 

GUERRA PARA

KRATOS
GOD OF WAR 
PS4
R$ 199,90

 > Depois da vingança 
contra os deuses 
do Olimpo, Kratos 
agora vive como um 
homem comum entre 
os deuses nórdicos. 
O seu tenebroso 
passado ficou para 
trás e ele busca se 
reestabelecer já que é 
pai novamente. Como 
mentor e protetor de 
seu filho Atreus, ele irá 
aprender a controlar a 
sua fúria – que sempre 
foi sua companheira – 
enquanto enfrenta um 
mundo extremamente 
perigoso.

O novo lançamento da franquia God of 
War chegou às lojas em 2018 e já alcançou 
o topo das listas de Mais Vendidos do Gru-
po Livrarias Curitiba. O enredo se passa no 
universo nórdico pré-viking com um ce-
nário extremamente detalhista que é o 
maior da série até agora. E o jogo es-
timula a exploração de cada centí-
metro deste local ameaçado por 
monstros, deuses e outras criatu-
ras mitológicas.

Para sobreviver e proteger 
Atreus de todas as ameaças, 
o combate corpo a corpo 
será agressivo e necessário. 
As lutas serão grandiosas e 
exaustivas, com uma visão 
livre por cima do corpo do persona-
gem, para que o jogador se aproxi-
me ainda mais da ação. l
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