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Editorial / LER&CIA

SELO
CARBONO 

ZERO

Criança precisa brincar, criar e também aprender a pen-
sar! Essa é premissa da coleção Vamos pensar um pouco?, re-
sultado da parceria entre o filósofo Mario Sergio Cortella e o 
desenhista Mauricio de Sousa. Em nossa entrevista de capa, 
Cortella fala sobre a importância da filosofia na infância e so-
bre o livro, que já ganhou uma sequência.

Outro aprendizado importante que deve ser adquirido ain-
da na infância é a educação financeira. Muitos sonhos podem 
ser realizados quando se sabe administrar bem o dinheiro. É 
isso que ensina a “poupadora profissional” Nathalia Acuri, em 
entrevista exclusiva à LER&CIA.

Confira ainda nessa edição, uma pequena homenagem ao 
Dia dos Professores e uma matéria especial sobre poesia con-
temporânea. Na seção Pequenos leitores, trazemos algumas di-
cas para os pais lerem para os filhos e, para as crianças, jogos 
e passatempos. 

Para quem está pensando no presente de Dia das Crian-
ças, a revista traz uma matéria especial sobre brinquedos edu-
cativos para todas as idades. Confira ainda mais informações 
sobre o lançamento Spider-Man, super aguardado pelos fãs de 
games, e curiosidades sobre algumas animações que trazem 
animais entre seus personagens.

Aproveite também as centenas de ofertas de livros, áudio, 
vídeo, informática, tecnologia, papelaria e presentes. Confi-
ra o especial Dia das Crianças e também a promoção Leve 
3 Pague 2.

Boa leitura!
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Não é de hoje que a Disney realiza 
produções que fazem uso de culturas 
fora dos Estados Unidos. Isso vem 
desde os anos 1930. O exemplo 
mais recente é Viva: A vida é uma 
festa, da Pixar, dirigido em 2017 por 
Lee Unkrich e Adrian Molina. Este 
último escreveu o roteiro, junto 
com Matthew Aldrich, que conta 
a história de Miguel, um garoto de 
12 anos que sonha se tornar um 
músico famoso. O problema é que 
a família dele abomina qualquer 
relação, por menor que seja, com 
música. Contrariando seus pais, 
ele termina se envolvendo em uma 
incrível aventura no mundo do além 
no Dia dos Mortos, uma das festas 
mais populares do México. É uma 
animação de visual deslumbrante. 
Mas, por melhor que fosse esse 
deslumbramento, ele, sozinho, não 
se sustentaria sem uma história 
à altura. E nesse quesito, o filme 
também se sai muito bem. Com cores 
quentes e vibrantes, além de ótimas 
e grudentas melodias – uma delas, 
“Remember me”, ganhou o Oscar 
de Melhor Canção, além do Oscar 
de Melhor Animação, na cerimônia 
de 2018. Só me resta deixar um 
recado importante: tenha uma caixa 
de lenços à mão, você vai precisar.

LER&CIA / Curtas

CINEMA 

TEM QUE ASSISITIR 
A indústria cinematográfica não para e, muitas vezes, o público 
nem sabe por onde começar a assistir tanto filme. Por isso, o 
crítico de cinema Marden Machado (www.cinemarden.com.br) 
compartilha sua opinião sobre algumas produções.

O TOURO FERDINANDO 
– R$ 29,90 (Fox Vídeo)
(Ferdinand – EUA/ 2017)
Direção: Carlos Saldanha
Duração: 108 minutos. 

CRIANÇAS PECULIARES
Toda criança gosta de brincar de bola 
e comer chocolates! Será mesmo? 
O mundo da cultura nos apresentou 
algumas crianças bem diferentes dos 
padrões aos quais estamos acostumados.

1, 2, 3

O VELHO BENJAMIN 
Benjamin nasce 
um bebê com 
a aparência e a 
saúde de uma 
pessoa de 80 
anos. Rejeitado pelo pai, é criado por uma 
enfermeira em um asilo. Ao invés de enve-
lhecer, ele vai ficando cada vez mais novo. 
Quando tem 12 anos (e aparência de idoso) 
se encanta por Daisy. Alguns anos depois, eles 
voltam a se reencontrar: ele cada vez mais 
novo, e ela envelhecendo a cada dia. O filme 
lançado em 2008 foi baseado em um conto 
de F. Scott Fitzgerald, publicado em 1922. 

UMA ÓRFÃ ASSUSTADORA
No filme A órfã lançado em 2009, uma meni-
na de nove anos está em um orfanato buscan-
do uma família. Meiga, de lacinhos no cabelo 
e olhar perdido, a órfã logo encanta um casal 
que havia acabado de perder um de seus 
filhos. Acontecimentos estranhos começam a 
despertar a desconfiança do casal em relação 
à garota que, conforme descobrem depois, 
não era exatamente quem eles pensavam.  

O BEBÊ VAMPIRO
O casamento do casal de Crepúsculo, Bella 
e Edward, trouxe ao mundo o bebê Renes-
mee. A aparência incomum da menina foi 
criada digitalmente para que ficasse como 
uma bebê que é metade vampiro. Quando 
a pequena Renesmee toca em alguém, 
consegue transmitir tudo que pensa e vê. As 
particularidades não param por aí: ela cresce 
quatro vezes mais rápido que os humanos e 
aprendeu a andar, falar e ler já nos primeiros 
dias de vida. Mas claro, para não assustar os 
mortais, age como se fosse um bebê normal. 

VIVA: A VIDA É UMA FESTA 
– R$ 29,90 (Disney)
(Coco – EUA/ 217)
Direção: Lee Unkrich e Adrian Molina
Duração: 105 minutos

Confesso que fiquei assustado 
quando soube que o brasileiro 
Carlos Saldanha, um dos sócios 
do estúdio americano Blue Sky 
de animação, transformaria o 
clássico curta Ferdinando, o 
touro, produzido pela Disney, em 
1938, em um longa-metragem. 
Amado por gerações e gerações 
de cinéfilos no mundo todo, o 
curta original é perfeito em seus 
concisos oito minutos de duração. 
Seria um risco muito grande 
“esticar” aquela história simples 
e precisa para quase duas horas 
de filme. Felizmente, Saldanha, 
diretor do bem-sucedido Rio e 
criador da série A era do gelo, 
sabia o que estava fazendo. O 
touro Ferdinando, versão 2017, 
expande a premissa que já 
conhecemos apresentando um 
passado para o touro que adora 
cheirar flores, além de apresentar 
novos amigos e situações. 
Saldanha costuma lidar com 
temas familiares em seus filmes. 
Não é diferente aqui. O touro 
Ferdinando trata também de 
outras questões que são caras 
aos desenhos animados: amizade, 
tolerância e superação. E o 
resultado é bastante satisfatório.
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Curtas / LER&CIA

LITERATURA

O DIÁRIO DE MYRIAM 
Seguindo a linha do clássico O diário de Anne 
Frank, que conta a história da menina judia 
durante a perseguição dos nazistas, O diário 
de Myriam (Editora Darkside, R$ 39,90) 
traz a história da menina que, aos oito anos, 
começou a escrever sobre seus dias durante 
a guerra civil da Síria. Os relatos foram 
coletados de 2011 a 2016 quando ela já estava 
com 13 anos. A obra teve a colaboração do jornalista francês Philippe 
Lobjois, que ajudou a transformar suas anotações em uma obra que 
mostra a realidade do conflito sob a perspectiva de uma criança. No 
livro, Myriam conta sobre seu passado na extinta cidade de Alepo 
e divide as incertezas e os medos do cotidiano de um povo que se 
acostumou a viver em meio ao conflito. As histórias envolvem o leitor 
e narram situações como a crescente preocupação de seus pais, as 
manifestações que começavam a se espalhar país, a repressão e os 
bombardeios que destruíram sua cidade-natal.  

CONCURSO

CONTOS NAS LER&CIA
Em 2018, o Grupo Livrarias Curitiba realizou mais uma edição 
do Concurso de Contos. A iniciativa tem como objetivo dar 
oportunidades para novos talentos literários. Ao todo, foram mais 
de 1.000 textos inscritos de escritores de todo o Brasil. O concurso, 
que já está em sua 9ª edição, seleciona os seis melhores contos para 
serem publicados na revista LER&CIA. Os ganhadores também 
recebem um vale-compras de R$ 500 (quinhentos reais), que pode 
ser usado para adquirir qualquer produto em uma das 29 lojas 
físicas do Grupo Livrarias Curitiba ou em compras on-line pelo site 
www.livrariascuritiba.com.br. Confira o primeiro conto selecionado 
na página 67.

LITERATURA

PAI DE MENINA
O apresentador Marcos Mion conta sobre 
sua experiência como pai de menina. Para 
ele, Donatela, a Doninha, foi “a melhor coisa 
que já aconteceu na minha vida”. Pensando 
nos pais que têm dificuldade em serem dóceis 
com as filhas ou que têm dificuldade de 
conversar, Mion traz uma espécie de guia para 
a irmandade dos pais de menina. Tenta dar 
soluções para as respostas mais comuns desses pais, ensina formas de 
aproximação e a importância dos  pequenos gestos, atitudes e falas 
que serão a chave para quem quer ser um bom pai todos os dias. 

INFANTIL

APRENDENDO 
DESDE PEQUENO

A vida pode ser incrível e cheia de 
conquistas. A chave para que isso seja 
possível é formada por três conceitos: 
gratidão, foco e autorresponsabilidade. 
São esses ensinamentos que o autor 
Paulo Vieira transmite em seus livros. 
Como todo hábito, pensamento e 
estilo de vida, quanto antes forem 
aprendidos, mais eficaz será a 
aplicação desses conceitos. Portanto, 
Paulo Vieira e Mauricio de Souza 
se uniram para ensinar as crianças 
com a ajuda da Turma da Mônica. 
Em O poder da ação para crianças 
(Gente – R$ 39,90), Mônica, Cascão, 
Magali e Cebolinha conhecem as seis 
leis da autorresponsabilidade, tentam 
descobrir o que é gratidão, aprendem 
a importância do foco, combatem o 
“monstro das historinhas”, planejam 
o futuro e colocam os planos em 
prática. Eles mostram que o poder 
está nas mãos de quem busca realizar 
seus sonhos!

BÍBLIA

APRENDENDO 
COM SPURGEON

Conhecido como “príncipe dos 
pregadores”, Charles H. Spurgeon 
foi um dos maiores evangelistas 
do século XIX e inspira, até hoje, 
estudiosos da Bíblia. Agora, uma nova 
ferramenta está disponível para quem 
deseja conhecer mais a Palavra de 
Deus com um novo olhar. A Bíblia 
de Estudos e Sermões de Charles 
H. Spurgeon (de R$ 172,00 por R$ 
154,80) traz – juntamente com as 
escrituras em versão NVT (Nova 
Versão Transformadora) – 16 sermões 
do pregador na íntegra, além de mais 
de 800 comentários de Spurgeon.
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OPINIÃO

 Futebol de botão, 
sem dúvida. Eu criava times 
com vidros de relógios 
de pulso, e organizava 
campeonatos que jogava 
sozinho ou com amigos.”

Eduardo Semerjian é ator em cartaz com 
a peça Aula magna com Stalin e na TV 
com a novela As aventuras de Poliana

 Meu brinquedo 
favorito na infância era um 
violãozinho que ganhei da 
minha avó. Mesmo sem 
saber tocar nada, na época 
eu adorava cantarolar com 
ele pela casa. Até hoje 
tenho ele de recordação.”

Gabriel Elias é cantor e compositor 
e acaba de lançar o EP Inverno

 Brincar de escola 
com as minhas bonecas 
era incrível! Que saudades 
da lousa, do giz e ‘livros 
do professor’. O armário 
da minha avó materna, 
então, era o maior acervo 
de fantasias do mundo. 
Também adorava montar 
exposições e realizar apresentações aos 
domingos para toda família. Ainda brinco assim!”

Luciana Varaschin é artista, arte educadora e 
idealizadora do Muralzinho de Ideias 

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

 

INTERNET
SITE 
www.livrariascuritiba.com.br

SAC
0800 643 9697

FACEBOOK
www.facebook.com/grupolivrariascuritiba

TWITTER
twitter.com/livcuritiba

INSTAGRAM
grupolivrariascuritiba

Qual era o seu brinquedo 
favorito na infância?

HELOÍSA BORTZ

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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R$ 109,99
JOGO WAR 

0200 Grow

 

DE R$ 1.199,90

POR R$ 999,90 
CONSOLE SUPER NINTENDO 

CLASSIC EDITION – COM 21 
JOGOS NA MEMÓRIA

Nintendo

 

DE R$ 349,90

POR R$ 219,90 
CONSOLE MASTER SYSTEM 

EVOLUTION – COM 132 
JOGOS NA MEMÓRIA

Tectoy

 novidade
R$ 149,90 (CADA)

MINI FLIPERAMA
DTC

 

R$ 129,99
JOGO BANCO IMOBILIÁRIO 

– EDIÇÃO 80 ANOS 
0052 Estrela

 

R$ 39,99
PEGA VARETA MAXI 

513 Elka

R$ 15,99
JOGO DE CARTAS UNO 

98190 Copag

 

DE R$ 499,90

POR R$ 399,90 
CONSOLE MEGA DRIVE – COM 

22 JOGOS NA MEMÓRIA
Tectoy

 

R$ 89,90 (CADA) 
STAR WARS PELÚCIA 

SORTIDA COM SOM
DTC

R$ 29,99 (CADA)

MINI CLÁSSICOS RETRO 
4547 DTC

 

R$ 189,99
JOGO GENIUS 

0002 Estrela

 

R$ 89,99
JOGO IMAGEM & AÇÃO 

01708 Grow

 

DE R$ 499,90

POR R$ 459,90 
CONSOLE ATARI FLASHBACK 
8 – 105 JOGOS NA MEMÓRIA

Tectoy

 

R$ 99,90
CUBO MÁGICO 3X3X3 

FELLOW CUBE
Cuber Brasil

CONFIRA ALGUNS DOS 
CLÁSSICOS DA INFÂNCIA 
DE DIVERSAS GERAÇÕES

Alguns brinquedos 
nunca perdem a graça!
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DE R$ 44,90

POR R$ 40,40
GRITOS NO SILÊNCIO 
ANGELA MARSONS/ Gutenberg

Um pacto de sangue une cinco pes-
soas. Anos mais tarde, mortes vio-
lentas começam a acontecer. Todas 
as vítimas têm algo em comum, e a 
detetive que encabeça o caso per-
cebe que a chave é resolver um cri-
me do passado.

DE R$ 39,90

POR R$ 35,90
QUANDO DOIS CORAÇÕES 
SE ENCONTRAM 
CLARA BENICIO/ Jangada

Yasmin é uma garota romântica 
que vive em Fortaleza, até que co-
nhece Sam, um homem encanta-
dor. No auge desse amor, acontece 
uma tragédia que a deixa em uma 
profunda depressão. 

DE R$ 34,90

POR R$ 31,40
VIDAS À DERIVA
TAMI OLDHAM ASHCRAFT/ Astral 
Cultural

Tami e Richard viveram uma inten-
sa história de amor até o destino 
lhes pregar uma peça. O que era 
para ser uma viagem romântica, 
se transforma em desespero após 
a passagem do inesperado furacão 
Raymond.

DE R$ 84,90

POR R$ 76,00
CARTAS DA PRISÃO DE 
NELSON MANDELA 
NELSON MANDELA, SAHM VENTER, 
ZAMASWAZI DLAMINI/ Todavia

Um retrato íntimo de um ativista 
político que também era marido 
devoto, pai afetuoso, aluno dedica-
do e amigo fiel. Condenado à pri-
são perpétua, suas cartas se torna-
ram a única forma de criar os filhos.

LER&CIA / Livros

LANÇAMENTO

DE R$ 29,90

POR R$ 26,90
O DIA EM QUE A MORTE 
MORREU DE CONFUSÃO
FERNANDA SUCHARSKI 
MATZENBACHER/ Autores Paranaenses

Relata o encontro de quatro perso-
nagens com a Morte. Convida a re-
flexões sobre a vida, sobre nossas 
decisões e sobre nossa capacidade 
de transformação.

LANÇAMENTO

HI
ST

ÓR
IA

DE R$ 44,90

POR R$ 40,40
A MENTE DE ADOLF HITLER
WALTER C. LANGER/ Leya

Em 1943, com o intuito de fornecer 
aos estrategistas militares norte-a-
mericanos um perfil que pudesse 
contribuir para a derrota nazista na 
Segunda Guerra Mundial, o psica-
nalista Walter C. Langer foi imbuí-
do da missão de decifrar um enig-
ma chamado Adolf Hitler. 

LANÇAMENTO

DE R$ 42,50

POR R$ 38,20
A HERANÇA
AMADEU RIBEIRO/ Vida e Consciência

Graciela, uma jovem ambiciosa 
que sempre valorizou o luxo teve 
sua vida transformada ao receber 
a notícia da trágica morte do pai.  
Ela assume os negócios da famí-
lia, faz novas amizades, se apaixo-
na e enfrenta um inimigo misterio-
so e mortal.

LANÇAMENTO

DE R$ 19,90

POR R$ 17,30
UMA CASA NO 
FUNDO DO LAGO 
JOSH MALERMAN/ Intrínseca

James e Amelia têm dezessete 
anos e estão a fim um do outro. No 
primeiro encontro, passeiam até 
chegar a um lago escondido e en-
contram algo impressionante de-
baixo d’água. 
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Série Clássicos da Literatura / LER&CIA

ZEZÉ,
O PORTUGA 
E O PÉ DE 
LARANJA LIMA

 > Comemorando 50 anos de publicação, a 
obra O meu pé de laranja lima, de José Mauro de 
Vasconcelos, teve mais de 150 edições no Brasil, 
2 milhões de cópias vendidas, além de ter sido 
traduzida para dezenas de línguas e receber 
adaptações para o cinema e para a televisão. 

Principais temas 
abordados?

A infância; o olhar do mundo 
através da criança; as descobertas 
do real versus a presença dos sonhos 
e a violência doméstica estão entre 
os assuntos que a obra discorre.

A obra é uma 
autobiografia?

Para João Rodrigues não se trata 
de uma obra autobiográfica e, sim, 
de um romance elaborado através 
das memórias do autor. “Embora 
seja uma obra que aborda a sua in-
fância e seus principais momentos, 
trata-se de uma narrativa que mes-
cla ficção e realidade, embora o lei-
tor não consiga identificar onde co-
meça um e termina o outro.”

Já para Jhony Skeika, que é dou-
tor em Estudos Literários, é possí-
vel dizer que é um livro com con-
teúdo autobiográfico. “A obra é 
narrada em primeira pessoa, quan-
do Zezé/José (talvez um alter ego 
do próprio José Mauro de Vascon-
celos), aos 48 anos (a mesma ida-
de do escritor ao publicar a obra), 
conta alguns acontecimentos da 
sua infância, uma espécie de desa-
bafo”, expõe. 

É um livro para 
crianças?

Embora esteja classificada como 
literatura infanto-juvenil, Jhony 
Skei  ka observa que a história tem 
muito a dizer aos adultos, que são 
convidados a acompanhar o dia a 
dia de uma criança. “A narrativa sen-
sibiliza não apenas porque traduz a 
incompreensão que os adultos têm 
em relação ao mundo das crianças, 
mas também porque acompanha-
mos Zezé durante as intempéries da 
sua vida e, com ele, pelo seu foco 
narrativo de olhar infantil, sofremos 
os mesmos dramas.” l

O MEU PÉ DE 
LARANJA LIMA 
Melhoramentos
R$ 55,00

SOBRE O 
AUTOR
José Mauro de 
Vasconcelos 
nasceu no Rio 
de janeiro em 
1920 e morreu 
em São Paulo 
em 1984. Foi 
artista plástico, 
fez cinema e 
televisão e ficou 
conhecido por 
sua produção 
literária. Foi um 
dos primeiros 
escritores a 
usar como 
cenário o rio 
Araguaia, Goiás 
e os costumes 
indígenas da 
região. Suas 
obras, na maioria 
romances, 
ficaram 
marcadas por 
trazerem finais 
inesperados 
e trágicos.

LEIA

A história aborda temas complexos, como morte, 
pobreza, fome e violência. Zezé, um menino pobre de 
cinco anos de idade, tem uma grande amizade com 
Portuga e usa a criatividade e a imaginação para criar 
um mundo próprio e fugir da violência que sofria em 
sua casa: o pé de laranja lima é um dos elementos des-
se mundo.  

Por que é um clássico?
Para o professor e doutor em Linguística João Ro-

drigues Pinto, alguns aspectos fazem com que seja 
uma obra universal, entre eles o fato de unir a ludici-
dade infantil de forma simples e tocante. Além disso, 
também apresenta uma narrativa memoralística que 
une elementos dramáticos sem perder o tom da fan-
tasia. Outro fator é por abordar “um pouco da história 
de centenas de brasileiros que viveram o encanto e o 
desencanto na infância”.  
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DE R$ 34,90

POR R$ 31,40
O QUE VI, APRENDI E 
RECOMENDO PARA A VIDA
MARCIANO ORLANDO/ Literare Books

Orlando Marciano compartilha sua 
trajetória de vida pessoal e profis-
sional. Nascido no interior de São 
Paulo, o autor mostra como saiu 
das fazendas para a cidade e tri-
lhou um caminho de sucesso até a 
presidência da Coopercica.

DE R$ 35,00

POR R$ 31,50
A BÍBLIA E AS 
COMPÊTENCIAS 
COMPORTAMENTAIS
PAULO ROBERTO DE ARAÚJO/ Autores 
Paranaenses

Alia o conhecimento científico aos 
princípios e valores do Cristianismo 
para o conhecimento e desenvolvi-
mento de comportamentos com-
petentes e desejáveis. 

LER&CIA / Livros

DE R$ 49,90

POR R$ 39,90
JESUS – O HOMEM 
MAIS AMADO 
DA HISTÓRIA 
RODRIGO ALVAREZ/ Leya

Com uma narrativa 
guiada por fatos, o li-
vro fala sobre um Jesus 
de antes do cristianis-
mo e de todas as suas 
divisões futuras – e que 
mostra a todos os lei-
tores, cristãos ou não, 
a relevância e a perma-
nência de sua trajetória 
e de seus ensinamentos.
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DE R$ 119,90

POR R$ 107,90
FACILITADOR DO 
NOVO CPC
LUIZ FERNANDO DE QUEIROZ/ 
Bonijuris

A obra faz uma minuciosa decodi-
ficação do novo CPC, na forma de 
enunciados organizados por temas 
processuais, para que o leitor pos-
sa encontrar facilmente o que pro-
cura.

LANÇAMENTO

DI
RE

IT
O

DE R$ 54,90

POR R$ 49,40
A GUERRA - A 
ASCENSÃO DO PCC 
E O MUNDO DO 
CRIME NO BRASIL 
BRUNO PAES MANDO, CAMILA 
NUNES DIAS/ Todavia

Este livro é uma reporta-
gem capaz de fixar a fisio-
nomia do crime no Brasil. 
Os autores obtiveram rela-
tos inéditos de integrantes 
das facções e contam essa 
história sob um ângulo iné-
dito e revelador. 

LANÇAMENTO

GE
RA

L

DE R$ 39,90

POR R$ 35,90
NASCIDOS EM 
TEMPOS LÍQUIDOS
ZYGMUNT BAUMAN, THOMAS 
LEONCINI/ Jorge Zahar

Aos 91 anos, Zygmunt Bauman tro-
cava correspondência com um jo-
vem jornalista. Eles refletem sobre 
o mundo das gerações que perten-
cem a uma sociedade líquida e em 
contínua mudança. 

LANÇAMENTO
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Diversão para todas as idades!

Bombeiros
Encaixe e monte
978-8-86860-749-4

de R$ 89,90
por R$ 80,90

Minha cozinha
Encaixe e monte
978-8-86860-751-7

de R$ 89,90
por R$ 80,90

Natureza
Puxe e ache
978-946-360-194-8

NaturezaNatureza

de R$ 28,90
por R$ 26,00

Unicórnios
Vestindo minhas
amiguinhas
978-1-4749-4918-7

UnicórniosUnicórnios
Vestindo minhas

de R$ 32,90
por R$ 29,60

O universo
360° Pop-up
978-8-86860-705-0

O universo

de R$ 59,90
por R$ 53,90

Barulhinhos do sítio
Toque, brinque e escute!
978-1-4749-2955-4

Barulhinhos do sítioBarulhinhos do sítio
Toque, brinque e escute!Toque, brinque e escute!

de R$ 59,90
por R$ 53,90

www.editoranobel.com.br
https://www.facebook.com/grupoeditorialnobel/

Revista_curitiba_agosto_18_205x85.indd   1 18/07/18   5:31 PM
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APRENDENDO 
COM UMA 
poupadora 
PROFISSIONAL

 > Nathalia Arcuri, ou Nath, se 
define como “poupadora por opção, 
jornalista por profissão e especialista 
em finanças pessoais por vocação”. 
Aos sete anos começou a guardar 
o dinheiro do lanche para comprar 
um carro quando chegasse aos 18. 
Quando começou a entender mais 
do mundo das finanças, passou a 
investir. Aos 32 anos, acumulou 
o seu primeiro milhão. Trocou a 
vida de repórter para se dedicar 
ao trabalho de consultora 
financeira e ao canal do YouTube 
Me Poupe!, que está perto de 
bater a marca de 2 milhões 
de inscritos e faz sucesso 
graças ao jeito irreverente e 
descomplicado que aborda 
temas relacionados ao 
universo financeiro. 

>>>

Entrevista / LER&CIA
MARCELO SPATAFORA
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LER&CIA / Entrevista

CONHEÇA
A OBRA

ME POUPE!
Editora  Sextante 
R$ 29,90

“Aos seis anos 
de idade já 

dá para começar 
com a semanada: 
um valor semanal 
dentro das 
possibilidades 
da família. É 
importante que 
os pais deixem 
claro a utilização 
correta desse 
dinheiro: realizar 
desejos que não 
estejam nos 
planos ‘oficiais’ 
da família.”

O propósito de Nathalia é claro: 
ajudar as pessoas a enriquecerem 
para, assim, conquistarem a liberda-
de. E tudo isso de forma divertida. 
Recentemente, sua história e suas 
principais dicas transformaram-se no 
seu primeiro livro, o Me poupe! (Edi-
tora  Sextante, R$ 29,90), que teve 
dois mil exemplares vendidos nas pri-
meiras 48 horas. Em entrevista ex-
clusiva à LER&CIA, a autora Natha-
lia Arcuri fala sobre a importância 
da educação financeira e do planeja-
mento para organizar a vida na área 
das finanças e viver com mais tran-
quilidade. 

LER&CIA | Como definir o conceito 
“educação financeira”?
Nathalia Arcuri | Educação financei-
ra é o conhecimento básico neces-
sário para compreender as melhores 
maneiras de utilizar os dois recursos 
mais escassos nos dias de hoje: tem-
po e dinheiro.

As famílias estão mais preocupadas hoje 
com ensinar os filhos a se relacionarem 
melhor com o dinheiro do que anos (ou 
décadas) atrás?
Acredito que não. Infelizmente a 
nossa sociedade passa hoje por uma 
descrença generalizada no futuro e 
nas instituições. Os pais, que não fo-
ram educados financeiramente, têm 
dificuldade em instruir seus filhos. 
No Me poupe! trabalhamos diaria-
mente para combater essa realidade 
e despertar o interesse pelo tema.

Qual a idade para começar a ensinar so-
bre finanças para crianças? 
Quanto mais cedo as crianças 
aprenderem sobre finanças, me-
lhor. O momento em que a crian-
ça começa a ser alfabetizada é uma 
boa oportunidade para introduzir, 
aos poucos, conceitos importantes, 
como o valor do dinheiro e a rele-

vância de planejar os sonhos de consumo. Aos seis 
anos de idade já dá para começar com a semana-
da: um valor semanal dentro das possibilidades da 
família. É importante que os pais deixem claro a 
utilização correta desse dinheiro: realizar desejos 
que não estejam nos planos “oficiais” da família. 
Após os 10 anos já é possível substituir a semanada 
pela mesada. É imprescindível que os pais sigam o 
combinado e, em hipótese alguma, cubram “rom-
bos” ou ofereçam presentes fora de hora. O “não” 
é uma lição de amor e será muito mais válida ao 
futuro dos pequenos, que aprenderão desde cedo a 
controlar melhor o dinheiro. 

Um adulto que não teve educação financeira pode co-
meçar nesse mundo?
Tendo curiosidade e buscando informações gra-
tuitas na internet. Tudo o que é preciso saber so-
bre finanças está disponível na rede. O Me poupe! 
é 100% gratuito e foi feito para simplificar a lin-
guagem, antes restrita aos economistas e entende-
dores do mercado financeiro.

Como o planejamento financeiro pode melhorar a vida?
Algumas pesquisas apontam o endividamento 
como a causa de diversas doenças, com hiperten-
são, dor nas costas, cefaleia, depressão etc, provo-
cadas pelo estresse. O planejamento financeiro 
salva vidas. Literalmente.
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O QUE A NATH 
DIZ SOBRE:
ALUGUEL X 
FINANCIAMENTO
Alugar é melhor do 
que comprar um 
imóvel financiado, 
principalmente se o 
imóvel estiver na planta. 
Segundo um cálculo 
feito pela autora, com 
o valor de uma parcela 
de financiamento é 
possível comprar imóvel 
pagando menos e em 
menos tempo se alugar e 
guardar a diferença. “As 
pessoas preferem 
financiar porque estão 
mais acostumadas 
ao financiamento.”

CARRO X UBER
Carro não é investimento. 
Para saber se vale a 
pena para você comprar 
um carro, é preciso 
considerar parcela, 
seguro, IPVA, gastos com 
combustível, garagem 
e manutenção, além da 
depreciação do veículo. 
Avalie também o valor 
que renderia se esse 
valor estivesse investido. 
“Em mais de 50% 
dos casos, do ponto 
de vista financeiro, 
não vale a pena.”

ACABAR COM 
AS DÍVIDAS
Comece com a dívida 
mais cara (a que tem 
mais juros). Tenha uma 
estratégia para quitá-
la: como refinanciar 
ou trocar uma dívida 
cara por uma mais 
barata. Depois, negocie 
diretamente com o 
banco, financeira ou 
cartão de crédito para 
tentar reduzir os valores.  

Cuidar das finanças é sinônimo de não poder gastar nada?
Cuidar das finanças é você saber com o quê e quanto está 
gastando, se esse valor está dentro do planejamento e que 
tipo de impacto terá sobre sua vida. Vivemos em um re-
gime capitalista. Logo, é necessário aprender as regras do 
jogo para jogá-lo para vencer. Todo planejamento finan-
ceiro é feito para gastar dinheiro, porém, da forma mais 
inteligente possível.  

Vivendo em uma sociedade cada vez mais imediatista, como li-
dar com os impulsos e aprender a ter paciência quando o assun-
to é compras?
QUE ME PRE PO DE: essa é a melhor fórmula para não 
cair em tentação. Eu QUEro? Eu MEreço? Eu PREciso? 
Eu POsso? Eu DEvo? Antes de comprar qualquer coisa, 
pergunte-se essas 5 questões. Se a resposta for “não” a pelo 
menos uma delas, não compre.

Recentemente, você também lançou o livro Me poupe!. O que 
leitor pode encontrar na obra?
No livro é possível encontrar 10 passos simples e práticos 
para colocar a vida financeira em ordem e compreender 
porque não basta apenas ter vontade de juntar dinheiro. 
É preciso ter as ferramentas necessárias para multiplicar 
o dinheiro, e o livro oferece todas elas. 

Por que acha que suas dicas e vídeos fazem tanto sucesso? O 
brasileiro é ávido por esse tipo de informação?
O maior diferencial do Me poupe! é a forma como o con-
teúdo é passado. As pessoas sempre viram os assuntos rela-
cionados a finanças serem abordados de forma maçante, 
com uma linguagem complexa, que dificultava o enten-
dimento. Por isso, eu busco usar uma linguagem simples, 
leve e de impacto, para que o público leigo sinta o desejo 
de aprender e aplicar as dicas (e o dinheiro) cada vez mais. 

Qual a primeira dica para quem quer começar a poupar?
Colocar as metas no papel e fazer uma análise minuciosa 
da situação atual.

Como cortar gastos?
A partir da análise do extrato bancário e do cartão de cré-
dito, avalie quais gastos podem ser reduzidos e crie uma 
estratégia para cada um deles. 

Como se livrar das dívidas?
Parando de fazer novas dívidas e diminuindo drastica-
mente o seu padrão de vida. Com a questão “dívidas” 
solucionada, aí sim, é hora de começar a investir e en-
riquecer. l

Entrevista / LER&CIA

https://www.
youtube.com/
watch?v=GXvzOSQy5rA

https://www.
youtube.com/
watch?v=BVlJ2JxBaKk

https://www.
youtube.com/
watch?v=lMDorUDWGeM
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LER&CIA / Livros

DE R$ 49,00

POR R$ 44,00
DA GELADEIRA AO DIVÃ
MONICA VIANNA/ Appris

Apresentando aspectos da so-
ciedade contemporânea, esse li-
vro aborda doenças relacionadas 
a transtornos alimentares que de-
sencadeiam uma relação distorci-
da com o próprio corpo, afetando  
a saúde e a aparência.

DE R$ 83,70

POR R$ 75,30
VIDA, MORTE E LUTO
ATUALIDADES BRASILEIRAS/ Summus

A obra visa apresentar os princi-
pais cuidados e o manejo em situ-
ações-limite de adoecimento, suicí-
dio e processo de luto, bem como 
reitera a visão de que, toda vez que 
falamos sobre a morte, precisamos 
também falar sobre a vida

DE R$ 60,00

POR R$ 54,00
DISCIPLINA 
POSITIVA
JANE NELSEN/ Manole

Uma leitura indispensá-
vel para quem desejam 
ensinar aos seus filhos 
ou alunos habilidades 
sociais e de vida valiosas 
para a formação de um 
bom caráter, além de 
aprender princípios que 
funcionam e fornecem 
uma ótima base para a 
experiência familiar.

DE R$ 29,90

POR R$ 26,90
SEGURANÇA PÚBLICA 
- PARA VIRAR O JOGO
ILONA SZABO, MELINA RISSO/ Jorge 
Zahar

A segurança pública está em pau-
ta e o debate alcança uma gran-
de parcela da nossa população: de 
acadêmicos e estudiosos a“pesso-
as comuns”, atentas à política.
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LANÇAMENTO

LANÇAMENTO

DE R$ 79,90

POR R$ 71,90
O LIVRO DO CAFÉ
ANETTE MOLDVAER/ Publifolha

Aborda todos os aspectos ligados 
à bebida: história, características 
das espécies, informações sobre o 
plantio e roteiro dos melhores pro-
dutores do mundo. Traz também 
orientações para preparar a bebida 
em diversos tipos de cafeteira.

GA
ST
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M
IA

DE R$ 32,00 

POR R$ 27,90
FAKE POPE 
NELLO SCAVO, ROBERTO 
BERETTA/ Paulus

Bergoglio é o pontífice mais 
difamado da história? Se a 
resposta for sim, por quê? 
Existe uma “conspiração” 
por trás das acusações que 
são lançadas contra ele, ou 
é apenas a reação daqueles 
que não suportam um papa 
tão inovador? 
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A casa na árvore 
com 13 andares

Asas de Fogo  
A profecia dos dragões

Pérola no ParqueÉ melhor fingir que 
isso nunca aconteceu

DE R$ 34,00

poR R$ 30,60
DE R$ 29,50

poR R$ 26,55
DE R$ 39,40

poR R$ 35,45

DE R$ 24,80

poR R$ 22,30

O tesouro do 
Cemitério
DE R$ 34,00

poR R$ 30,60

Anuncio_LER_CIA_set2018_1.indd   1 01/08/2018   15:22:41
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CAIXA DIA A DIA COM SPURGEON
C. H. Spurgeon

Elegante encadernação em linho, 
em uma caixa vintage com fecho 
magnético. Edição para ler, apreciar, 
colecionar e presentear.

De: R$ 79,90

Por: R$ 69,90

BÍBLIA DE ESTUDOS E SERMÕES
C. H. Spurgeon

Bíblia inédita no mundo! Contém mais de 800 comentários de 
Charles Spurgeon, estudos, 16 sermões completos e plano de leitura 
da Bíblia em um ano. Com capa em couro ecológico, papel especial e 
letra gigante. Versão Bíblica: Nova Versão Transformadora. 

De: R$ 172,00

Por: R$ 154,80

PÃO DIÁRIO MULHERES

Reflexões diárias escritas para mulheres, 
numa linda caixa com fecho magnético 
e um caderno de notas com pensamentos 
inspiradores.

De: R$ 47,90

Por: R$ 43,10

HALLEY MANUEL BÍBLICO  
PARA CRIANÇAS
Dr. Henry Halley e Jean E. Syswerda

Empolgante panorama bíblico, totalmente 
ilustrado e colorido, com informações sobre 
pessoas, lugares e costumes da época.

De: R$ 49,90

Por: R$ 44,90

DIÁRIO DE ORAÇÃO NOVO CORAÇÃO

Durante seu período devocional, 
experimente anotar seus pedidos 
de oração e se surpreenda com as 
respostas de Deus.

De: R$ 39,90

Por: R$ 35,90

O MÁRTIR DAS CATACUMBAS

Clássico da literatura cristã, o livro 
descreve, em vívidas imagens, a 
perseguição aos cristãos nos primeiros 
séculos da Era Cristã.

De: R$ 26,90

Por: R$ 24,20

PÃO DIÁRIO KIDS

Arthur, de 8 anos, descobre como Deus 
age em todas as circunstâncias de seu dia 
a dia. Leituras simples, oração desafiadora 
e atividades interativas.

De: R$ 34,90

Por: R$ 29,90

DIA A DIA COM SPURGEON
C. H. Spurgeon

Com mais de 100.000 cópias vendidas 
no Brasil nos últimos 3 anos, o livro traz 
uma meditação para manhã e outra para 

a noite em apresentação de luxo. 

De: R$ 36,90

Por: R$ 33,20

O TESOURO DE DAVI
C. H. Spurgeon

A magistral obra de Spurgeon sobre os Salmos compilada em 
apenas um volume. Mais de 4.000 comentários de grandes autores 

como Lutero, John Bunyan, Matthew Henry, Agostinho, Calvino, 
entre outros. 1.700 comentários do próprio Spurgeon. Há mais de 

um século está entre os maiores best-sellers mundiais. 

De: R$ 89,90

Por: R$ 79,90

PÃO DIÁRIO PARA MÃES

As 55 meditações e textos bíblicos trazem 
o encorajamento que as mamães precisam. 

Com espaço para anotações pessoais.

De: R$ 32,90

Por: R$ 29,60

BÍBLIA, A MAIOR DE TODAS  
AS HISTÓRIAS

David R. Helm

Relatos sucintos da história bíblica 
em 452 páginas ilustradas, que 

ajudam as crianças a conhecerem o 
grande amor de Deus.

De: R$ 44,90

Por: R$ 39,90

MEU DIÁRIO DE ORAÇÃO

Para as garotas que gostam de 
aprender coisas novas e terem um 

tempo especial de reflexão e oração.

De: R$ 39,90

Por: R$ 35,90

O PEREGRINO
John Bunyan

O gênio narrativo John Bunyan conta a 
jornada de Cristão até a Cidade Celestial. 

Com notas de Warren W. Wiersbe, 
reconhecido comentarista bíblico.

De: R$ 32,90

Por: R$ 29,60

PÃO DIÁRIO 366 DIAS  
DE AVENTURAS COM DEUS

Crystal Bowman e Teri McKinley

Belas histórias, curiosidades, perguntas 
para reflexão e conteúdo relevante em 

366 meditações ricamente ilustradas.

De: R$ 34,90

Por: R$ 31,40

PRESENTE

PRESENTE

CAPA COURO

/paodiariooficial /paodiariooficial /paodiariobrasil

S E L E ÇÃ O E S P E C I A L
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DE R$ 29,50

poR R$ 26,55
DE R$ 39,40

poR R$ 35,45

DE R$ 24,80

poR R$ 22,30

O tesouro do 
Cemitério
DE R$ 34,00

poR R$ 30,60

Anuncio_LER_CIA_set2018_1.indd   1 01/08/2018   15:22:41



LER&CIA / Livros

DE R$ 24,90

POR R$ 21,65
A MISSÃO DOS SETENTA 
E O “LOBO INVISÍVEL”
PAIVA NETTO/ Elevação

Nesta obra, Paiva Netto nos fala a 
respeito de um adversário sutil, in-
sidioso, traiçoeiro, que a tantas tra-
gédias tem arrastado multidões 
diariamente. Trata-se do lobo invi-
sível! O que seria? Como age? De 
que maneira influencia? E mais: de 
que forma derrotá-lo?

DE R$ 42,00

POR R$ 37,80 
O LIVRO MÁGICO 
DOS CRISTAIS
EMBER GRANT/ Pensamento

Aumente seus conhecimentos má-
gicos e libere todo seu potencial 
para a magia, intensificando a sua 
conexão com o poder ilimitado 
dessas pedras extraordinárias, com 
resultados para a saúde, o amor, a 
casa e muito mais.

DE R$ 39,90

POR R$ 35,90
SEM TEMPO DE 
DIZER ADEUS 
CARLA FINE/ WMF Martins Fontes

Trata sobre os devastadores senti-
mentos após um suicídio de alguém 
próximo: confusão, culpa, vergo-
nha, raiva e solidão. Oferece um 
auxílio poderoso e uma orientação 
valiosa para os familiares e amigos 
que são deixados para trás e que lu-
tam para dar sentido a um ato.

DE R$ 55,00

POR R$ 49,00
CAMINHO PARA A ALMA
ASHOK BEDI/ Vozes

A sabedoria transmitida no modelo 
hindu não pretende se intrometer 
ou substituir as imensas conquistas 
espirituais, intelectuais, médicas ou 
científicas do Ocidente. A intenção 
é aprofundar e ampliar a sua jorna-
da até a alma usando este mode-
lo em conjunto com a sua estrutura 
vigente de escolha. 

DE R$ 34,90

POR R$ 29,90
RESILIÊNCIA
CHRISTINA BERNDT/ Vozes

Embora os fundamentos da resili-
ência sejam normalmente estabe-
lecidos durante a primeira infância, 
este livro mostra que, com as estra-
tégias adequadas, é possível de-
senvolver essas capacidades mes-
mo em adultos. 
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FANGIRL
De: R$ 39,90
Por: R$ 29,90

FELICIDADE
DISTRAÍDA
De: R$ 29,90
Por: R$ 24,90

FOME DE
PODER
De: R$ 35,00
Por: R$ 30,00

A MENTALDADE
DO FUNDADOR
De: R$ 45,00
Por: R$ 34,90

SUICIDE COMMERCIALSUICÍDIO COMERCIAL

GILLEN | MCKELVIE | WILSON | COWLES

PLANETA
HULK
De: R$ 39,90
Por: R$ 34,90

THE WICKED 
+ THE DIVINE 
Vol. 3
De: R$ 59,90
Por: R$ 49,90

ELEANOR
& PARK
De: R$ 39,90
Por: R$ 29,90

CALCINHA,
E AÊ?
De: R$ 29,90
Por: R$ 24,90

“UMA EDITORA PARA 
TODOS OS LEITORES.”

NovoSeculoEditora novoseculo
novoseculoeditora

Catalogo_2.indd   1 27/07/2018   15:45:42
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De: 

Por: 

O MILAGRE DA MANHÃ:
DIÁRIO
Hal Elrod
O milagre da manhã, best-seller de Hal Elrod, 
já ajudou milhares de pessoas em todo o 
mundo a transformarem suas vidas. Agora, 
com O milagre da manhã: Diário, Elrod traz 
uma ferramenta que vai tornar a prática matinal 
das seis atividades diárias muito mais fácil!

R$ 19,90

R$ 17,30 

INABALÁVEL: UM GUIA
PRÁTICO PARA A

LIBERDADE FINANCEIRA
Tony Robbins 

Um guia prático de �nanças pessoais
escrito pelo guru Tony Robbins, do
documentário Eu não sou seu guru

da Net�ix e autor do best-seller
Poder sem limites.

De: R$ 34,90

Por: R$ 31,40

 

É PROIBIDO CALAR!
Mílton Jung
O âncora da CBN aborda o tema 
da criação dos �lhos, tendo a ética 
e a cidadania como �o condutor. 
De: R$ 29,90 

Por: R$ 26,90 

/GrupoEditorialRecordOficial@GrupoEditorialRecord/GrupoEditorialRecordOfi cial @EditoraRecord

MENINA BOA, MENINA MÁ
Ali Land
A mãe de Annie é uma assassina
em série. Um dia, Annie a denuncia
para a polícia e ela é presa. Mas longe
dos olhos não é longe da cabeça...

De: R$ 42,90

Por: R$ 38,60
INTERNATIONAL GUY: PARIS,
NOVA YORK, COPENHAGUE

(VOL. 1 INTERNATIONAL GUY)
Audrey Carlan

A agência de Parker Ellis ajuda as mulheres
em questões diversas do amor e da vida.

Da autora de A garota do calendário.

De: R$ 39,90

Por: R$ 35,90 

UMA VOZ AO VENTO
(VOL. 1 A MARCA DO LEÃO)

Francine Rivers
Um romance entre uma decidida escrava

e um belo aristocrata. Os dramas e paixões
de judeus, romanos e bárbaros em Roma,

setenta anos depois de Cristo.
De: R$ 49,90

Por: R$ 44,90

A garota do calendário.

R$ 39,90

R$ 35,90 

A garota do calendário
R$ 39,90

R$ 35,90 
R$ 39,90R$ 39,90R$ 39,90R$ 39,90 LANÇAMENTO: 10/09

LIGAÇÃO MORTAL
J. D. Robb
Vingança, punição e um assassino 
sádico à solta no mais novo thriller 
da série Mortal.
De: R$ 49,90 

Por: R$ 44,90 

R$ 49,90

R$ 44,90
R$ 49,90

R$ 44,90
R$ 49,90

R$ 44,90R$ 44,90R$ 44,90

A MONJA E O PROFESSOR
Monja Coen e Clóvis de Barros Filho
Um diálogo sobre ética, preceitos e valores
 entre Monja Coen e Clóvis de Barros Filho,

renomados pensadores brasileiros.
De: R$ 29,90

Por: R$ 26,90

COMO PARAR DE SE SENTIR
UMA M*RDA
Andrea Owen
Informações objetivas sobre os 
comportamentos autodestrutivos
mais comuns que as mulheres 
tendem a repetir.
De: R$ 29,90 

Por: R$ 26,90 
STAR WARS:

O ARQUIVO REBELDE
Daniel Wallace

Novo livro da coleção Star Wars
recapitula  a formação da Aliança

Rebelde, revelando seus mistérios.
De: R$ 69,90

Por: R$ 62,90

Rebelde, revelando seus mistérios.
R$ 69,90R$ 69,90R$ 69,90R$ 69,90R$ 69,90

O GUIA DO CAVALHEIRO
PARA O VÍCIO E A VIRTUDE 
Mackenzi Lee 
Uma aventura romântica do século 
XVIII para a era moderna. 
Simon versus a Agenda Homo Sapiens,
encontra os anos 1700.
De: R$ 42,90 

Por: R$ 38,60

O ÓDIO QUE VOCÊ SEMEIA
Angie Thomas

Uma história juvenil repleta de choques
de realidade. O �lme baseado neste

livro está previsto para outubro!
De: R$ 42,90

Por: R$ 38,60
R$ 42,90

R$ 38,60
R$ 42,90R$ 42,90R$ 42,90R$ 42,90

TARDE DEMAIS
Colleen Hoover
A autora de O lado feio do amor está 
de volta com um romance intenso 
e assustadoramente real.
De: R$ 39,90

Por: R$ 35,90

DANDO UM TEMPO
Marian Keyes

Uma avalanche de sabedoria
e humor, da autora de Melancia e

A mulher que roubou a minha vida.
De: R$ 49,90

Por: R$ 44,90
LANÇAMENTO: 10/09 LANÇAMENTO: 10/09



AOS MESTRES,
COM CARINHO!

 > Não importa qual 
seja a sua profissão 
ou carreira atual. 
Tudo começou com 
professores que 
apresentaram a você 
o be-a-bá e a tabuada, 
que contaram fatos 
da história e das 
ciências naturais, 
que ensinaram sobre 
convivência com os 
colegas e a importância 
do compromisso 
pessoal com a busca 
pelo conhecimento.

São muitas as razões pe-
las quais os professores me-
recem ser homenageados 
todos os dias. Atualmente, 
é no dia 15 de outubro em 
que os profissionais são 
lembrados. Mas você sabe 
como se originou o Dia do 
Professor?

Teresa D’Ávila
Teresa D’Ávila foi mística 
fervorosa, trabalhadora 

incansável, fundadora de 
muitos conventos pela Espanha, 

autora de diversos relatos 
sobre a sua vida, fé e trabalho. 

A data da morte de Teresa 
foi escolhida pelo Imperador 
D. Pedro I para publicar um 
decreto que criou o Ensino 

Elementar no Brasil, em 1827.

LER&CIA / Professores

1582
Dia 5 de outubro de 1582 (ou 
15 de outubro no calendário 

gregoriano) morre Teresa D’Ávila

18 SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018



Professores / LER&CIA

PARA LER E VALORIZAR 
O PROFESSOR

Decreto de 
Dom Pedro I

O decreto afirmou que “todas 
as cidades, vilas e lugarejos 

tivessem suas escolas de primeiras 
letras”. Falava também sobre 
a descentralização do ensino, 

do salário dos professores 
e sobre as matérias que os 
alunos deveriam aprender.

AOS MESTRES, COM CARINHO
Gabriel Chalita – Gente
R$ 34,90

O MENINO MALUQUINHO 
Ziraldo – Melhoramentos
R$ 54,00

Matérias
O decreto de Dom Pedro 

afirmava que os professores 
deveriam ensinar a ler, 

as quatro operações da 
aritmética, noções de 

geometria, gramática da 
língua nacional, princípios 
morais e doutrina católica, 
além de outros aspectos.

FONTE: DANIEL MEDEIROS É DOUTOR EM EDUCAÇÃO HISTÓRICA 
PELA UFPR E PROFESSOR NO CURSO POSITIVO.

120 anos depois
Em 1947, em São Paulo, os 

professores Samuel Becker, Alfredo 
Gomes, Antônio Pereira e Claudino 

Busko tiveram a ideia de tornar o dia 
15 de outubro feriado, também como 

uma oportunidade de quebrar a 
longa jornada do segundo semestre 

que se iniciava em primeiro de 
junho e ia até 15 de dezembro.

Feriado
Em 1948, o governador Adhemar de 

Barros declarou feriado escolar “a 
data de 15 de outubro, considerada 

o Dia do Professor” e, a partir 
de então, inúmeras solenidades 
começaram a ser promovidas 
por grupos escolares, ginásios 
e colégios, que contavam com 

“sessões lítero-musicais”, missas, 
conferências, homenagens a 

velhos mestres com a entrega de 
medalhas e de “diplomas de honra”.

Em todo Brasil
A data foi oficializada nacionalmente 

como feriado escolar pelo 
Decreto Federal 52.682, de 14 

de outubro de 1963, no governo 
João Goulart. No artigo terceiro, o 
decreto afirma: Para comemorar 

condignamente o dia do professor, 
aos estabelecimentos de ensino 
farão promover solenidades, em 

que se enalteça a função do mestre 
na sociedade moderna, fazendo 
participar os alunos e as famílias.
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DE R$ 37,90

POR R$ 27,90 
A RAINHA VERMELHA
VICTORIA AVEYARD/ Companhia das 
Letras

O mundo de Mare é dividido pelo 
sangue: vermelho ou prateado. 
Mare e sua família são vermelhos: 
plebeus, destinados a servir uma 
elite prateada. Quando ela conse-
gue um emprego no palácio real, 
descobre um poder misterioso.

DE R$ 39,90 

POR R$ 29,90 
OLHOS PRATEADOS 
– VOL 1
SCOTT CAWTHON, KIRA BREED 
WRISLEY/ Intrínseca

O primeiro livro da trilogia Five Nights 
at Freddy’s. Conheça a adolescente 
Charlie, que volta a sua cidade natal 
para participar da homenagem a 
um de seus amigos de infância, 
morto há dez anos. 

DE R$ 69,90 

POR R$ 54,90 
TORRE DO ALVORECER
SARAH J. MAAS/ Record

Chaol sempre se definiu por sua le-
aldade inquebrável, sua força e sua 
posição como capitão da Guarda. 
Mas tudo mudou desde que o Cas-
telo de Vidro se quebrou. Sua única 
chance de recuperação reside nos 
lendários curandeiros da Torre Ces-
me. E é para lá que ele ruma.

DE R$ 34,90 

POR R$ 26,90 
COM AMOR, SIMON
BECKY ALBERTALLI/ Instrínseca

Simon Spier é gay, mas não conver-
sa sobre isso com ninguém. Ele não 
vê problemas em sua orientação 
sexual, mas rejeita a ideia de ter 
que dar explicações. Enquanto tro-
ca e-mails com um garoto, irá en-
frentar uma chantagem.

DE R$ 39,90 

POR R$ 29,90 
ME CHAME PELO 
SEU NOME
ANDRÉ ACIMAN/ Intrínseca

Conheça a paixão entre o jovem 
Elio e escritor americano Oliver. Um 
romance no qual se reconhecem 
as mais delicadas e brutais emo-
ções da juventude. Uma narrativa 
inquieta e profundamente tocante.

DE R$ 49,90 

POR R$ 39,90 
O QUE ALICE ESQUECEU
LIANE MORIARTY/ Intrínseca

Alice tinha certeza de que era feliz. 
Casada com um marido amoroso, 
aguardando o nascimento do pri-
meiro filho rodeada pela linda fa-
mília. Mas tudo parece ir por água 
abaixo quando ela acorda no chão 
da academia. Dez anos depois.

DE R$ 39,90 

POR R$ 29,90 
NO RITMO DO AMOR
BRITTAINY C. CHERRY/ Record

Jasmine Greene nasceu para bri-
lhar. Cantora nata, a vida da jovem 
de 16 anos se resume a aulas e inú-
meros testes. Quando consegue a 
permissão da mãe para frequentar 
a escola pela primeira vez na vida, 
sente que ganhou na loteria. 

DE R$ 39,90 

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

Auggie nasceu com uma síndrome 
genética cuja sequela é uma defor-
midade facial. Ele nunca havia fre-
quentado uma escola - até agora. 
Prestes a começar o 5º ano, ele terá 
que convencer os colegas de que, 
apesar de sua aparência, ele é um 
menino igual a todos os outros.

20 SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018

De: R$ 179,90 

Por: R$ 161,90
De: R$ 149,90 

Por: R$ 134,90
De: R$ 29,90 

Por: R$ 26,90
De: R$ 49,90 

Por: R$ 44,90
De: R$ 99,90 

Por: R$ 89,90

Box As novas aventuras  
de Sherlock Holmes

Box Outras histórias  
de Sherlock Holmes

O incrível mundo da 
Sophia Valverde O futuro da fé Box Vida de Cristo
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DE R$ 79,90 

POR R$ 59,90 
CRIME E CASTIGO
FIODOR MIKHAILOVITCH 
DOSTOIÉVSKI/ Martin Claret

Relata o destino de Raskólnikov, 
estudante perseguido pela memó-
ria de seu crime. Neste romance, 
Dostoiévski identifica o problema 
central dos limites da liberdade da 
ação humana e também sugere as 
possibilidades de redenção.

DE R$ 99,90 

POR R$ 79,90 
OS MISERÁVEIS
VICTOR HUGO/ Martin Claret

Esta obra é uma poderosa denún-
cia a todos os tipos de injustiça hu-
mana. Narra a emocionante histó-
ria de Jean Valjean – o homem que, 
por ter roubado um pão, é conde-
nado a dezenove anos de prisão. 
Os miseráveis é um livro inquietan-
temente religioso e político.

DE R$ 79,90 

POR R$ 59,90
MADAME BOVARY
GUSTAVE FLAUBERT/ Martin Claret

Emma Bovary, casada com Charles, 
vive imersa na leitura de romances 
românticos. Por viver um casamen-
to enfadonho, procura no adultério 
a libertação de seus problemas. A 
trama possui um desfecho trágico.

DE R$ 34,90 

POR R$ 26,90 
FAHRENHEIT 451 
RAY BRADBURY/ Globo

Um governo totalitário, num futu-
ro incerto, mas próximo e que pro-
íbe qualquer livro ou tipo de leitu-
ra, prevendo que o povo possa ficar 
instruído e se rebelar contra o sta-
tus quo. 

DE R$ 34,90 

POR R$ 26,90 
A REVOLUÇÃO 
DOS BICHOS
GEORGE ORWELL/ Companhia das 
Letras

Concebido por um dos mais in-
fluentes escritores do século 20, é 
uma fábula sobre o poder. Narra 
a insurreição dos animais de uma 
granja contra seus donos. Progres-
sivamente, porém, a revolução de-
genera numa tirania ainda mais 
opressiva que a dos humanos. 

DE R$ 42,90 

POR R$ 31,90 
O MENINO DO PIJAMA 
LISTRADO
JOHN BOYNE/ Companhia das Letras

Bruno tem nove anos e não sabe 
nada sobre o Holocausto. Um dia, 
conhece Shmuel, um garoto do 
outro lado da cerca que nasceu 
no mesmo dia que ele. Conforme 
a amizade dos dois se intensifica, 
Bruno vai tentando elucidar o mis-
tério que ronda as atividades de 
seu pai. 
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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. 

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$ 32,90 

POR R$ 24,90 
O MENINO DO 
DEDO VERDE
MAURICE DRUON/ Jose Olympio

O menino do dedo verde encanta 
gerações de leitores no Brasil e no 
mundo, há pelo menos cinco déca-
das, com a mensagem de esperan-
ça do menino com raro poder de 
semear o bem por onde passa.

DE R$ 44,90 

POR R$ 33,90 
UM BANQUETE 
PARA HITLER
V. S. ALEXANDER/ Gutenberg

Unindo a história e a ficção, a obra 
mostra os extremos de privilé-
gio e opressão sob a ditadura do 
Fürher, expondo os dilemas morais 
da guerra em uma história emocio-
nante, cheia de atos de coragem.

DE R$ 49,90 

POR R$ 39,90 
BRUCE DICKINSON – 
UMA AUTOBIOGRAFIA
BRUCE DICKINSON/ Intrínseca

Bruce Dickinson, vocalista do Iron 
Maiden há 30 anos, é um homem 
de muitos talentos. Conhecido por 
não falar da vida pessoal, Bruce 
compartilha os detalhes de suas 
memórias extraordinárias.

DE R$ 79,90 

POR R$ 61,90 
A ORIGEM DAS ESPÉCIES
CHARLES DARWIN/ Martin Claret

Considerado como um dos mais 
inovadores e desafiantes tratados 
biológicos já escritos, a nova edi-
ção de A origem das espécies conta 
com ilustrações em cada capítulo e 
prefácio de Nélio Bizzo, especialista 
no assunto e professor da Universi-
dade de São Paulo. 

DE R$ 49,90 

POR R$ 37,90 
O GUIA ESSENCIAL DO 
VINHO – WINE FOLLY
MADELINE PUCKETTE, JUSTIN 
HAMMACK/ INTRÍNSECA

Com explicações claras e acessí-
veis, o guia reúne informações im-
prescindíveis sobre as uvas mais 
cultivadas do planeta, apresenta as 
características de cada uma e ensi-
na sobre harmonização.

DE R$ 79,90 

POR R$ 62,90 
O LIVRO DA MITOLOGIA 
– EDIÇÃO ESPECIAL
THOMAS BULFINCH/ Martin Claret

Traz alguns dos mais belos mitos, 
como os episódios de Prometeu 
e Pandora, Apolo e Dafne, Juno e 
suas rivais, Perseu e Medusa, Miner-
va e Níobe, entre tantas outras len-
das greco-romanas, além dos mitos 
nórdicos e egípcios. 

DE R$ 89,00 

POR R$ 69,90 
CONFEITARIA 
ESCALAFOBÉTICA
RAIZA COSTA/ Senac

Receitas exclusivas e também as 
de maior sucesso da chef do canal 
Dulce Delight, Raiza Costa, sempre 
acompanhadas de importantes di-
cas que fazem a diferença. Técnicas 
avançadas para os fãs da confeita-
ria, de um jeito simples e divertido.  O
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DE R$ 44,90

POR R$ 34,90 
PAX
SARA PENNYPACKER/ Instríseca

Peter e sua raposa são inseparáveis 
desde que ele a resgatou. Um dia o 
pai do menino vai servir na guerra, 
e o obriga a devolver Pax à nature-
za. Ao chegar à casa do avô, Peter 
percebe que verdadeiro lugar é ao 
lado de Pax. 
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DE R$ 29,90 

POR R$ 22,90 
CUIDE DOS PAIS ANTES 
QUE SEJA TARDE
FABRÍCIO CARPINEJAR/ Bertrand

Nesta obra, Carpinejar mergulha 
em sua própria intimidade ao se 
lembrar de seus pais. Faz confis-
sões, desabafos sinceros e também 
aconselha todos aqueles que ainda 
têm pai e mãe vivos a valorizá-los, 
tudo isso de maneira poética. 

DE R$ 39,90 

POR R$ 29,90 
O PODER DO EU TE AMO
MARCOS PIANGERS/ Belas Letras

Um livro inspirado no vídeo de Mar-
cos Piangers, que emocionou mais 
de 50 milhões de pessoas. Não te-
nha medo de dizer “eu te amo”: a 
frase tem poder e muda vidas. Ao 
mesmo tempo que constrange, li-
berta. Nunca é tarde para começar 
a praticar.

DE R$ 39,90 

POR R$ 29,90 
QUEM DIRIA QUE 
VIVER IA DAR NISSO 
MARTHA MEDEIROS/ LPM

Em mais um livro intenso e verda-
deiro, Martha Medeiros apresenta 
uma espécie de diário poético (ou 
seria profético). Traz mais de cem 
crônicas em textos que misturam 
memórias com histórias reais e fic-
cionais. 

DE R$ 25,90 

POR R$ 19,90 
MINDSETS
MIKE GEORGE/ Vozes

Por que tão poucas pessoas mu-
dam profundamente, mesmo quan -
do querem? Porque elas não alte-
ram a sua mentalidade. A proposta 
dessa obra é ajudar você a alcançar 
uma nova forma de ver o mundo e 
reconfigurar a dinâmica mental que 
rege suas ações. 

DE R$ 29,90 

POR R$ 22,90 
SEJA AS MÃOS E OS PÉS
NICK VUJICIC/ Thomas Nelson

Com histórias cativantes de sua 
própria experiência, Nick Vujicic 
compartilha a motivação por trás 
de tudo que faz e explica como o 
exemplo de Jesus o motiva a via-
jar pelo mundo e anunciar em alto 
e bom som as Boas Novas. 

DE R$ 39,90

POR R$ 29,90 
POESIA COM RAPADURA
BRAULIO BESSA/ Cene

Uma compilação de poemas nacio-
nalmente conhecidos pelo público 
através das telas de TV, e tantos ou-
tros inéditos e guardados no cora-
ção do poeta. O livro conta com um 
apanhado de poemas que versam  
sobre tudo que há de belo na vida.
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LEITURAS 
IMPERDÍVEIS ROCCO

Capa 4 cores
TODAS AS CRÔNICAS

Formato: 14,2 x 21,6 cm
Lombada: 4,5 cm

Data: 15/06/2018

Todas as crônicas reúne pela primeira vez em um só volume 
a íntegra da obra de ClariCe lispeCtor Como Cronista, 
apresentando mais de uma Centena de textos inéditos.

“aquela sexta-feira 18 de agosto de 1967 foi espeCialmente 
tensa na redação do Caderno b. pesava sobre nós uma du-
pla responsabilidade, inaugurar na manhã seguinte a pre-
sença do suplemento aos sábados, e apresentar ClariCe 
lispeCtor Como Cronista.

ela disse logo a que vinha. rompendo Com a tradição da 
CrôniCa Corrida, oCupou seu espaço na segunda página Com 
vários textos Curtos, uma verdadeira amostra daqueles 
que seriam seus temas Centrais ao longo dos próximos seis 
anos: a relação mãe/filho, a revolta Contra a resignação, 
a busCa do eu, os desvãos do pensamento, e a transforma-
ção do fato Cotidiano em pura metafísiCa.”

– do prefáCio de marina Colasanti

“há três Coisas para as quais eu nasCi e para as quais eu 
dou minha vida. nasCi para amar os outros, nasCi para es-
Crever, e nasCi para Criar meus filhos. o ‘amar os outros’ 
é tão vasto que inClui até perdão para mim mesma, Com 
o que sobra.”

– Jornal do  Brasil, 11 de maio de 1968

apresentando mais de uma Centena de textos iné-
ditos em livro, Todas as crônicas  ofereCe agora 
aos leitores a edição Completa da produção de 
ClariCe lispeCtor Como Cronista.

desde maChado de assis o brasil se singularizou 
Como país de grandes e originais Cronistas. em 
meio a essa Constelação, a estrela de ClariCe 
brilha Com um Clarão todo espeCial .

design de Capa: paul sahre

foto de Capa: paulo gurgel valente

a ligação de ClariCe lispeCtor Com a imprensa 
foi intensa, diversifiCada e se desdobrou por 
toda sua vida profissional . Começou quando ela 
ainda era estudante da faCuldade naCional de 
direito da universidade do brasil .  foi  então que, 
Com apenas 19 anos de idade, ela ingressou na 
agênCia naCional do departamento de imprensa 
e propaganda Como repórter e redatora.

dois anos mais tarde, em fevereiro de 1942, Cla-
riCe ingressou no jornal a noiTe ,  um dos mais im-
portantes da então Capital federal. no domingo, 
29 de dezembro de 1946, ClariCe fez sua estreia 
Como Cronista, Com a Coluna “Children’s Cor-
ner”,  em o Jornal ,  pertenCente ao grupo diários 
assoCiados, de assis Chateaubriand. a partir 
daí não parou mais,  Colaborando Como Cronis-
ta para os jornais a Manhã ,  Jornal do Brasil 
e  ÚlTiMa hora ,  bem Como para as revistas men-
sais Joia ,  senhor  e  Mais .  publiCou a CrôniCa final 
três semanas antes de faleCer , na quinta-feira, 
17 de novembro de 1977,  no jornal ÚlTiMa hora .

em paralelo à atividade Como Cronista, ClariCe 
lispeCtor publiCou duas Coletâneas de Crôni-
Cas, “fundo de gaveta”,  segunda parte do livro 
a legião esTrangeira  (editora do autor , 1964) 
e Visão do esplendor – iMpressões leVes  (fran-
CisCo alves, 1975).  a primeira seleta seria pu-
bliCada postumamente sob o título de para não 
esquecer ,  e  permaneCe Como título ativo no Catá-
logo da editora roCCo, assim Como a Coletânea 
referente à sua longa Colaboração Com o Jor-
nal do Brasil:  a descoBerTa do Mundo .

[sobrecapa 45mm] Todas as cronicas.indd   1 15/06/18   10:48

Gail Honeyman é formada pelas 

universidades de Glasgow e Oxford. Eleanor 
Oliphant está muito bem, seu livro de estreia, 

foi escrito enquanto ela trabalhava em tempo 

integral, sendo um dos finalistas do Lucy 

Cavendish Fiction Prize como obra em 

desenvolvimento. Ela também foi premiada 

com o Scottish Book Trust’s Next Chapter 

Award 2014, selecionada no programa 

Opening Lines da BBC Radio 4 e finalista do  

Bridport Prize.

é uma cria-

tura metódica e solitária, cuja total falta de 

habilidades sociais e ausência de filtro ao di-

zer o que pensa acabam por afastá-la de uma 

convivência normal em sociedade. Além 

disso, sua aparência peculiar a transforma 

em alvo de piadas no ambiente corporati-

vo. Mas, para ela, está tudo muito bem: às 

vésperas de completar 30 anos, Eleanor está 

satisfeita com a vida que leva — trabalha na 

área administrativa de uma empresa de de-

sign gráfico há quase uma década e passa os 

fins de semana em seu apartamento na com-

panhia da planta de estimação, palavras cru-

zadas, muita pizza congelada, vodca e breves 

conversas ao telefone com a mãe, que está na 

prisão. 

Eleanor não sente o vazio de uma vida sem 

família e amigos porque nunca soube o que é 

ter a companhia e o amor de outras pessoas: 

desde muito nova habituou-se à rotina de 

passar de lar adotivo a lar adotivo até concluir 

a faculdade e arrumar um emprego. 

Mas tudo muda quando Eleanor conhece 

Raymond, o novo funcionário de TI da em-

presa. Quando os dois, juntos, salvam a vida 

de Sammy, um senhor que desmaia no meio 

da rua, os três se tornam amigos que resga-

tam uns aos outros da vida de isolamento 

Ela leva uma vida simples, rotineira e solitária. E está muito bem 
assim. Mas um simples gesto de bondade está prestes a derrubar 
o muro que construiu ao redor de si. Agora ela precisa aprender a 
desvendar um mundo que para todos ao seu redor é natural, en-
quanto reúne forças para enfrentar os cantos obscuros do passado, 
que evitou por toda a vida.

“Eleanor Oliphant está muito bem é uma criação literária verda-
deiramente original: engraçada, tocante e imprevisível. Sua jornada 
é habilmente tecida e absolutamente emocionante.” – Jojo Moyes 

que vinham levando até então. E, por fim, 

com seu grande coração, Raymond ajudará 

Eleanor a revisitar traumas reprimidos do 

passado e encontrar o caminho para curar 

suas dores.

Eleanor Oliphant está muito bem é a histó-

ria de uma heroína fora do comum. Seu esti-

lo seco e esquisito e sua sagacidade involun-

tária criam uma irresistível jornada na qual, 

no fim das contas, ela descobre que a melhor 

maneira de sobreviver é abrindo o coração.

Capa Eleanor Oliphant.indd   1 9/11/17   1:01 PM
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e a

J.K. ROWLING é a autora da recordista
e multipremiada série HARRY POTTER. Adorados por 
fãs do mundo todo, os sete livros superam a marca 
de 450 milhões de exemplares vendidos, foram 
traduzidos em 79 idiomas e transformados em oito 
filmes; todos eles sucessos absolutos de bilheteria. 
Ela escreveu também três livros complementares
à série cuja renda foi revertida para caridade: 
Quadribol através dos séculos, Animais fantásticos
& onde habitam (em prol de Comic Relief) e
Os contos de Beedle, o Bardo (em benefício da Lumus), 
assim como o roteiro de um filme inspirado em 
Animais fantásticos & onde habitam. J.K. Rowling 
também colaborou na peça de teatro Harry Potter 
and the Cursed Child Parts One and Two, estreada 
no West End de Londres em 2016. Em 2012, foi 
criado o website oficial da série HARRY POTTER, 
o Pottermore, onde os fãs podem conhecer novos 
conteúdos de J.K. Rowling e mergulhar mais
fundo no mundo bruxo. 

J.K. Rowling escreveu um romance para leitores 
adultos – Morte súbita, e também romances policiais 
sob o pseudônimo Robert Galbraith. Recebeu muitos 
prêmios e honrarias por sua contribuição para a 
literatura infantil, incluindo a Ordem do Império 
Britânico (OBE), a Legião de Honra Francesa (Légion 
d’Honneur) e o prêmio Hans Christian Andersen.  

JIM KAYganhou a medalha Kate Greenaway em
2012 pelas suas ilustrações em A Monster Calls, de
Patrick Ness. Estudou ilustração na Universidade
de Westminster e, desde que se formou, trabalhou
na Library & Archives of Tate Britain e como
curador-assistente de ilustrações botânicas no
Royal Botanic Gardens em Kew, antes de retornar
à produção de arte em tempo integral. Depois de
uma exposição individual na Richmond Gallery,
onde conheceu um editor, ele começou a fazer
trabalhos freelance como ilustrador de livros.
Jim produziu obra conceitual para cinema e
televisão e contribuiu para a exposição coletiva
Memory Palace no V&A Museum, em Londres.

A Bloomsbury contratou Jim para ilustrar 
todos os sete livros da série HARRY POTTER, 
de J.K.Rowling. Ele mora e trabalha em 
Northamptonshire com sua companheira.

Alguém tinha pintado palavras de uns trinta centímetros 
na parede entre as duas janelas, que refulgiam

à luz das chamas das tochas.

A CÂMARA SECRETA FOI ABERTA. 
INIMIGOS DO HERDEIRO. CUIDADO.

Quando o maltrapilho elfo doméstico Dobby surge na 
rua dos Alfeneiros insistindo para que Harry Potter
não volte à Hogwarts, Harry suspeita de que seu 
arquirrival, Draco Malfoy, possa estar por trás disso. 
Resgatado dos terríveis Dursley por Rony Weasley –
em um carro voador encantado - Harry passa o resto
do verão n’A Toca. A vida com os Weasley é tão repleta 
de diversões mágicas que Harry rapidamente esquece
os desesperados avisos de Dobby.

Porém, de volta à escola, uma mensagem sinistra 
pichada em um corredor ecoa as previsões de Dobby
de que coisas terríveis estão prestes a acontecer...

Jim Kay, vencedor da medalha Kate Greenaway,
faz surgir o mundo bruxo em detalhes formidáveis
nessa edição totalmente ilustrada do segundo livro
da clássica série de J.K. Rowling – perfeita tanto
para os fãs como para novos leitores. 

‘Um triunfo’
Telegraph

Arte de capa: Jim Kay © 2016 Bloomsbury Publishing PLC

‘Eu amo a forma de interpretação de Jim Kay
do universo Harry Potter, e me sinto honrada e grata

por ele continuar emprestando seu talento para isso. ’

J.K. Rowling
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SOBRECAPA 4 CORES (13/02/2017)
HARRY POTTER E A CÂMARA SECRETA 
(edição ilustrada - lombada 32mm)

[sobrecapa final] Harry Potter 2 ilustrado.indd   1 13/02/17   17:38por R$

107,55

de R$ 

119,50

HARRY POTTE
R

E A CÂMARA SECRE
TA

232mm

6m
m

120mm

273m
m

232mm

6m
m

120mm 30mm

Sobrecapa 4 cores
HARRY POTTER E O PRISIONEIRO DE ASKABAN
(edição ilustrada – lombada 30mm 06/03/18)

‘Eu amo a forma de interpretação de Jim Kay
do universo Harry Potter, e me sinto honrada e grata
por ele continuar emprestando seu talento para isso.’

J.K. Rowling

J.K. ROWLING é a autora da recordista e 
multipremiada série HARRY POTTER. Adorados por fãs 
do mundo todo, os sete livros superam a marca de 450 
milhões de exemplares vendidos, foram traduzidos 
em 79 idiomas e transformados em oito filmes; todos 
eles sucessos absolutos de bilheteria. Ela escreveu 
também três livros complementares à série cuja renda 
foi revertida para caridade: Quadribol através dos séculos, 
Animais fantásticos & onde habitam (em prol de Comic 
Relief) e Os contos de Beedle, o Bardo (em benefício da 
Lumus), assim como o roteiro de um filme inspirado 
em Animais fantásticos & onde habitam. J.K. Rowling 
também colaborou na peça de teatro Harry Potter e a 
criança amaldiçoada – Partes Um e Dois, estreada no West 
End de Londres em 2016. Em 2012, foi criado o website 
oficial da série HARRY POTTER, o Pottermore, onde os 
fãs podem conhecer novos conteúdos de J.K. Rowling 
e mergulhar mais fundo no mundo bruxo. 

J.K. Rowling escreveu um romance para leitores 
adultos – Morte súbita, e também romances policiais 
sob o pseudônimo Robert Galbraith. Recebeu muitos 
prêmios e honrarias por sua contribuição para a 
literatura infantil, incluindo a Ordem do Império 
Britânico (OBE), a Legião de Honra Francesa (Légion 
d’Honneur) e o prêmio Hans Christian Andersen.  

JIM KAYganhou a medalha Kate Greenaway em 2012 
pelas suas ilustrações em A Monster Calls, de Patrick Ness. 
Estudou ilustração na Universidade de Westminster e, 
desde que se formou, trabalhou na Library & Archives 
of Tate Britain e como curador-assistente de ilustrações 
botânicas no Royal Botanic Gardens em Kew, antes de 
retornar à produção de arte em tempo integral. Depois 
de uma exposição individual na Richmond Gallery, 
onde conheceu um editor, ele começou a fazer trabalhos 
freelance como ilustrador de livros. Jim produziu obra 
conceitual para cinema e televisão e contribuiu para 
a exposição coletiva Memory Palace no V&A Museum, 
em Londres. A edição ilustrada de Harry Potter e a 
pedra filosofal foi internacionalmente 
aclamada.

A Bloomsbury contratou Jim 
para ilustrar todos os sete 
livros da série HARRY 
POTTER, de J.K.Rowling. 
Ele mora e trabalha em 
Northamptonshire com sua 
companheira.

O Lorde das Trevas está só, sem amigos, abandonado
pelos seguidores. Seu servo esteve acorrentado

por 12 anos. Antes da meia-noite de hoje, o servo
se libertará e partirá para reencontrar seu senhor.

Depois de um contratempo de proporções gigantescas, 
Harry Potter foge dos Dursley e de Little Whinging no 
Nôitibus Andante, na expectativa de enfrentar graves 
problemas. Mas o Ministério da Magia tem assuntos 
mais importantes a tratar — Sirius Black, o infame 
prisioneiro e fiel seguidor de Lorde Voldemort, fugiu 
da fortaleza de Azkaban. Dizem que está atrás de 
Harry, e o ministro da magia enviou, para espreitar as 
instalações da escola, os dementadores de Azkaban, 
com seu beijo apavorante e sugador de almas.

Em seu terceiro ano em Hogwarts, boatos sombrios 
e presságios mortais perseguem Harry, ele toma 
conhecimento de novas verdades sobre seu passado 
e fica cara a cara com um dos servos mais devotos 
do Lorde das Trevas...

A ansiosamente esperada Edição Ilustrada do terceiro 
livro da clássica série de J.K. Rowling explode com 
momentos mágicos conjurados com a tinta, o pincel 
e os pixels de Jim Kay, vencedor do prêmio Kate 
Greenaway.

‘Um triunfo’
Telegraph

Ilustrado por
JIM KAY

J.K
.R

O
W

L
IN

G

J.K. ROWLING

Ilustrado por
JIM

 K
AY

[sobrecapa] Harry ilustrado 3.indd   1 06/03/18   17:55por R$

112,40

de R$ 

124,90

HARRY POTTE
R

E O PRISIONEIRO D
E A

ZK
A

B
A

N

J.K. ROWLING é a autora da recordista
e multipremiada série HARRY POTTER. Adorados 
por fãs do mundo todo, os sete livros superam
a marca de 450 milhões de exemplares vendidos, 
foram traduzidos em 79 idiomas e transformados 
em oito filmes; todos eles sucessos absolutos 
de bilheteria. Ela escreveu também três livros 
complementares à série cuja renda foi revertida 
para caridade: Quadribol através dos séculos, 
Animais fantásticos & onde habitam (em prol
de Comic Relief) e Os contos de Beedle, o Bardo
(em benefício da Lumus), assim como o roteiro de 
um filme inspirado em Animais fantásticos & onde 
habitam. J.K. Rowling também colaborou na peça 
de teatro Harry Potter and the Cursed Child Parts 
One and Two, estreada  no West End de Londres 
em 2016. Em 2012, foi criado o website oficial da 
série HARRY POTTER, o Pottermore, onde os fãs 
podem conhecer novos conteúdos de J.K. Rowling 
e mergulhar mais fundo no mundo bruxo. 

J.K. Rowling escreveu um romance para 
leitores adultos – Morte súbita, e também 
romances policiais sob o pseudônimo Robert 
Galbraith. Recebeu muitos prêmios e honrarias 
por sua contribuição para a literatura infantil, 
incluindo a Ordem do Império Britânico (OBE),
a Legião de Honra Francesa (Légion d’Honneur)
e o prêmio Hans Christian Andersen.  

JIM KAYganhou a medalha Kate Greenaway 
em 2012 pelas suas ilustrações em A Monster 
Calls, de Patrick Ness. Estudou ilustração na 
Universidade de Westminster e, desde que se 
formou, trabalhou na Library & Archives of Tate 
Britain e como curador-assistente de ilustrações 
botânicas no Royal Botanic Gardens em Kew, antes 
de retornar à produção de arte em tempo integral. 
Depois de uma exposição individual na Richmond 
Gallery, onde conheceu um editor, ele começou 
a fazer trabalhos freelance como ilustrador de 
livros. Jim produziu obra conceitual para cinema 
e televisão e contribuiu para a exposição coletiva 
Memory Palace no v&A Museum, em Londres.
A Bloomsbury contratou Jim para ilustrar
todos os sete livros da série HARRY POTTER,
de J.K.Rowling. Ele mora e trabalha em
Northamptonshire com sua companheira.

Prezado Sr. Potter, 
 
Temos o prazer de informar que V.Sa. tem
uma vaga na Escola de Magia e Bruxaria
de Hogwarts. Estamos anexando uma lista
dos livros e equipamentos necessários.
 
O ano letivo começa em 1º. de setembro.
Aguardamos sua coruja até 31 de julho,
no mais tardar.

Atenciosamente,
 
Miner va McGonagall
Diretora Substituta
 
 
A vida de Harry Potter muda para sempre
no seu décimo primeiro aniversário,
quando Rúbeo Hagrid, o gigante com
olhos de besouro, é portador de uma
carta e notícias surpreendentes.
Harry Potter não é um menino comum:
ele é um bruxo. E uma extraordinária
aventura está prestes a começar...
 
A primeira edição ilustrada do clássico
mágico de J.K. Rowling é repleta de
extraordinárias ilustrações coloridas
de Jim Kay, ganhador da Medalha
Kate Greenaway. Um livro absolutamente
encantador, perfeito tanto para os fãs
como para novos leitores.

Ver as ilustrações de Jim Kay
me emocionou profundamente.

Eu amo sua forma de interpretar
o universo Harry Potter, e me sinto

honrada  e grata por ele ter
emprestado seu talento para isso.

J.K. ROWLING

J.K. ROWLING
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HARRY POTTER E A PEDRA FILOSOFAL (ILUSTRADO)
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Preços exclusivos para clientes Leio+. O Leio+ é um clube de fidelidade que dá direito a prêmios e benefícios especiais.  
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DE R$ 32,90 

POR R$ 24,90 
DEUS É JOVEM
PAPA FRANCISCO/ Planeta

Papa Francisco reivindica para as 
jovens gerações a centralidade e os 
indica como protagonistas da his-
tória. Neste livro, o pontífice se diri-
ge não somente aos jovens de todo 
o mundo, mas também a todos os 
adultos que têm a tarefa de educar 
e de orientar.

DE R$ 16,90 

POR R$ 12,90 
MOMENTOS DE LUZ 
PARA MULHERES
CHICO XAVIER/ Academia

Com uma seleção especial de pen-
samentos para inspirar o dia a dia 
das mulheres, Chico Xavier apre-
senta neste livro um verdadei-
ro alento para a alma e esperança 
para enfrentar qualquer dificulda-
de.

DE R$ 29,90 

POR R$ R$ 21,90 
VIVA COM LEVEZA
KAREEMI/ Gente

Todas as mudanças positivas que 
buscamos para nossa vida come-
çam dentro de nós. Kareemi con-
vida para uma jornada de trans-
formação interior, para que você 
consiga acreditar que, sim, você é 
capaz e tudo aquilo de que precisa 
já está dentro de si.  O
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DE R$ 39,90 

POR R$ 31,90 
COMO CHEGAR AO SIM 
BRUCE PATTON, ROGER FISHER, 
WILLIAM URY/ Sextante 

A vida é feita de negociações, tan-
to em nível pessoal como profissio-
nal. Mas muitas negociações não se 
concluem ou têm um final indese-
jado. Os autores mostram que boa 
negociação é aquela em que todos 
saem ganhando.

DE R$ 24,90 

POR R$ 19,90 
FEMINISMO EM COMUM
MARCIA TIBURI/ Rosa dos Tempos

A obra nos convida a repensar as 
estruturas e a levar o feminismo 
muito a sério, para além de modis-
mos e discursos prontos. Espera-
-se que, ao repensar o movimento, 
com linguagem acessível, sejamos 
capazes de melhorar nosso modo 
de ver e de inventar a vida.

DE R$ 34,90 

POR R$ 27,90 
A CORAGEM DE SER 
IMPERFEITO
BRENÉ BROWN/ Sextante

Viver é experimentar incertezas, 
riscos e se expor emocionalmen-
te. Mas isso não precisa ser ruim. 
Brené Brown apresenta suas des-
cobertas e estratégias bem-suce-
didas, toca em feridas delicadas e 
provoca insights.

DE R$ 29,90 

POR R$ 22,90 
TODOS CONTRA TODOS
LEANDRO KARNAL/ Leya

Leandro Karnal derruba o mito do 
brasileiro pacífico e escancara a 
polêmica das palavras agressivas, 
a natureza das reações raivosas di-
rigidas ao outro e o porquê de es-
condermos de nós mesmos as pe-
quenas e grandes maldades do dia 
a dia.

DE R$ 49,90

POR R$ 39,90
CALIGRAFIA PARA 
RELAXAR
MY LATTA/ Sextante

Unindo técnicas de escrita à mão 
com textos inspiradores sobre a 
necessidade de desacelerar e de 
aceitar a vida como ela é, este livro 
é uma ótima maneira de cultivar a 
calma, promover a alegria e cele-
brar a beleza.
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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$ 22,90 
TRANSFORMANDO O 
SOFRIMENTO EM ALEGRIA
SRI PREM BABA/ Sextante

Prem Baba não nega a existência 
do mal no mundo. Ele nos incita a 
olhar para dentro e ver as porções 
do mal que espreitam em nosso in-
terior. Busca ajudar as pessoas a re-
alizarem a jornada do medo para o 
amor.

DE R$ 29,90 

POR R$ 22,90 
SILÊNCIO
THICH NHAT HANH/ HarperCollins

O respeitado professor e monge 
zen-budista Thich Nhat Hanh nos 
surpreende mais uma vez com suas 
inestimáveis lições repletas de va-
liosa sabedoria. Manter a calma in-
terior e viver uma vida satisfatória 
com a prática de mindfulness não 
requer longas horas de meditação. 

DE R$ 29,90

POR R$ 27,90
DVD STAR WARS VIII 
– OS ÚLTIMOS JEDI
Disney-Cinecolor

A saga Skywalker continua quando 
os heróis de O despertar da Força 
se juntam às lendas galácticas em 
uma aventura épica que desvenda 
novos mistérios da Força e chocan-
tes revelações do passado.

DE R$ 39,90

POR R$ 37,90
DVD UM LUGAR 
SILENCIOSO 
Paramount

Uma família do meio-oeste dos 
EUA é perseguida por criaturas que 
dominaram o planeta, completa-
mente cegas, mas com audição ex-
traordinária. Para se protegerem, 
devem permanecer em silêncio.

DE R$ 36,90

POR R$ 34,90
CD SHAWN MENDES 
– DELUXE EDITION
Universal Music

Com uma pegada mais adulta e re-
ferências de grandes artistas. O ál-
bum, além de contar com nomes 
como Khalid e Julia Michaels, é re-
pleto de canções de sua própria au-
toria.

DE R$ 39,90

POR R$ 37,90
DVD CINQUENTA 
TONS DE LIBERDADE – 
VERSÃO ESTENDIDA
Universal Pictures

Superados os principais problemas, 
Anastasia e Christian logo perce-
bem que a vida ainda reserva sur-
presas quando fantasmas do pas-
sado voltam para atrapalhar. 
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DE R$ 49,90

POR R$ 39,90 
THE SECRET – O SEGREDO
RHONDA BYRNE/ Sextante

Este segredo milenar foi compre-
endido por algumas das mentes 
mais brilhantes da história: Platão, 
Galileu, Beethoven, Einstein, bem 
como por inventores, teólogos, 
cientistas e pensadores de todas 
as épocas. Agora, “o segredo” está 
sendo revelado ao mundo.

DE R$ 24,90 

POR R$ 19,90 
AMAR E SER LIVRE 
SRI PREM BABA/ Harpercollins

O autor fala sobre a qualidade 
amorosa e o desenvolvimento das 
relações, mostrando que um rela-
cionamento feliz vai além da rea-
lização pessoal. A construção de 
relacionamentos saudáveis e cons-
trutivos é determinante para um 
mundo melhor. 
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O livro da mitologia
De: R$59,90  Por: R$ 53,90

Cozinheiros em ação
De: R$ 59,90  Por: R$ 53,90

Mentes que amam demais
De: R$ 39,90  Por: R$ 35,90

Segredos de família
De: R$ 39,90  Por: R$ 35,90

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

CONFIRA OS ÚLTIMOS LANÇAMENTOS DA GLOBO LIVROS!
www.globolivros.com.br
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O poder de orar e receber 
as bênçãos de Deus 

De: R$ 24,90 

Por: R$ 22,40

O poder da oração 
transformadora 

De: R$ 24,90 

Por: R$ 22,40

O poder da oração segundo 
a vontade de Deus 

De: R$ 24,90 

Por: R$ 22,40

Tratamento de choque 

De: R$ 49,90 

Por: R$ 44,90

A fênix de fabergé 

De: R$ 34,90 

Por: R$ 31,40

Bruto e apaixonado 

De: R$ 34,90 

Por: R$ 31,40

Liderança e propósito 

De: R$ 49,90 

Por: R$ 44,90
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Sandy e Dennys, os gêmeos da família Murry, sempre foram práticos, 
realistas e nunca prestaram muita atenção às conversas dos pais cientistas 
sobre coisas altamente teóricas como tesseratos e farândolas. Mas, após 
um acidente no laboratório do sr. e da sra. Murry, algo acontece com 
eles que desafiará drasticamente suas capacidades de crer no impossível. 
Com um desastre à vista, será que os gêmeos conseguirão encontrar uma 
maneira de voltar à realidade?

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

U M  V E N T O  À  P O R T A

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

M U I T A S  Á G U A S

U M  T E M P O  A C E I T ÁV E L

É  PRECISO  ACREDITAR 
EM CERTAS COISAS 

PARA PODER VÊ-LAS!

UMA NODOBRA TEMPO l i v r o  4
l i v r o  4

4
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M A D E L E I N E
L ’ E N G L E

O  N O V O  L Í D E R  E  O

R E A L  S I G N I F I C A D O  D O  S U C E S S O

� S H E R Y L  S A N D B E R G ,  COO do Facebook  e autora de Faça acontecer

V I C E - P R E S I D E N T E  D E  D E S E N V O LV I M E N T O  E X E C U T I V O  D O  L I N K E D I N

PROPÓSITO

EM UM LIVRO REVOLUCIONÁRIO 

FRED KOFMAN 

O MAIOR MOTIVADOR DAS COMPANHIAS NÃO É O SALÁRIO, 

NEM OS BÔNUS OU OUTROS INCENTIVOS FINANCEIROS, MAS A 

OPORTUNIDADE DE SERVIR A UM PROPÓSITO, ALGO MAIOR DO QUE 

NOSSAS CARREIRAS E NÓS MESMOS. 

— JEFF WEINER ,  

— ARIANNA HUFFINGTON,  

— REID HOFFMAN,

— SAT YA NADELL A ,  

9 788595 083592

Cogumelo Jesus e outras 
teorias bizarras sobre Cristo 

De: R$ 34,90 

Por: R$ 31,40
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A intuicionista 

De: R$ 39,90 

Por: R$ 35,90

Muitas águas 

De: R$ 39,90 

Por: R$ 35,90

A última noite do mundo 

De: R$ 34,90 

Por: R$ 31,40

Sobre histórias 

De: R$ 44,90 

Por: R$ 40,40

Box Deus não está 
morto 1 e 2 

De: R$ 64,90 

Por: R$ 58,40

Juntos para sempre 

De: R$ 29,90 

Por: R$ 26,90

A queda de Gondolin 

De: R$ 59,90 

Por: R$ 53,90

J.R.R. Tolkien – Uma biografia 

De: R$ 59,90 

Por: R$ 53,90

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?

A boa filha 

De: R$ 54,90 

Por: R$ 49,40

A BOA FILHA
“Leio tudo que ela escreve.” — Gillian Flynn

KARIN
SLAUGHTER

AUTORA BEST-SELLER DO THE NEW YORK TIMES
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Q
uando eram adolescentes, 
a vida tranquila de Charlotte 
e Samantha Quinn foi 
destruída por um terrível 

ataque em sua casa. Sua mãe foi 
assassinada. Seu pai – um famoso 
advogado de defesa de Pikeville, 
Geórgia – ficou arrasado.  
E a família foi dividida por anos, 
para além de qualquer conserto, 
consumida pelos segredos daquela 
noite terrível.

Vinte e oito anos depois, Charlie 
seguiu os passos de Rusty, seu pai, 
e se tornou advogada – mas está 
determinada a ser diferente dele. 
Quando outro caso de violência 
assombra Pikeville, Charlie acaba 
embarcando em um pesadelo que 
a obriga a olhar para trás e reviver 
o passado. 

Além de ser a primeira testemunha 
a chegar na cena, o caso também 
revela as memórias que ela passou 
tanto tempo tentando esconder. 
Agora, a verdade chocante sobre 
o crime que destruiu sua família há 
quase trinta anos não poderá mais 
permanecer enterrada e Charlotte 
precisa se reencontrar com 
Samantha, não apenas para lidar 
com o crime, mas também com o 
trauma vivido.

A boa filha é mais uma obra-prima 
de Karin Slaughter, um enredo 
sólido, com caracterizações fortes 
e reviravoltas extraordinárias, 
um misto de drama e terror que 
faz arrepiar até os leitores mais 
corajosos.

KARIN SLAUGHTER  
é uma das escritoras mais 

populares e bem-sucedidas 

do mundo, tendo alcançado 

o primeiro lugar em listas de 

mais vendidos em diversos 

países. Seus livros já foram 

lançados em mais de trinta 

idiomas, com mais de trinta 

milhões de exemplares 

vendidos. Além de A boa 

filha, a HarperCollins Brasil 

também publicou os livros 

Esposa perfeita e Flores 

partidas. Nascida na Geórgia, 

a autora mora em Atlanta, 

nos Estados Unidos.

Duas meninas são forçadas a entrar 
numa floresta sob a mira de um revólver. 

Uma corre para se salvar. A outra  
é deixada para trás...

Charlotte e Samantha eram apenas adolescentes 
quando invadiram sua casa em Pikeville à procura  
de seu pai Rusty, um advogado de defesa odiado  
por algumas pessoas da cidade que o viam como  

“a mão direita do Satanás” por defender todo tipo  
de criminosos. 

Ele estava no fórum quando dois homens 
descontaram seu ódio na família – matando sua 

esposa, atirando na cabeça de Samantha, deixando-a 
à beira da morte, e aterrorizando Charlotte. 

Afastadas pelo trauma, as irmãs precisam se 
reencontrar após um crime hediondo em uma escola. 

Charlotte é a primeira a chegar ao local do crime 
e revive a violência de seu próprio passado. Após 

tantos anos de segredos e silêncio, a família  
é obrigada a lidar com o caso em uma história  

de intrigas e reviravoltas que mostra que nem tudo  
é o que parece.
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LER&CIA / Capa

UM CONVITE À

ATITUDE 
FILOSÓFICA 

DESDE A 
INFÂNCIA

FOTO: J.R. DURAN
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Capa / LER&CIA

 > Existe uma grande diferença entre “pensar 
pouco” e “pensar um pouco”. É com essa 
comparação que o filósofo Mario Sergio Cortella 
começa o seu convite aos pequenos leitores do 
livro Vamos pensar um pouco? (Cortez). Com 
belíssimas ilustrações de Mauricio de Sousa, 
o filósofo traz 35 reflexões em textos curtos, 
voltados para o público infantil e que abordam 
temas relacionados ao cotidiano, como paz, meio 
ambiente, amizade, família etc. Sem linguagem 
infantilizada, mas ao mesmo tempo acessível, instiga 
a inteligência e a atitude filosófica entre as crianças.

A obra, lançada em 2017, teve ótima receptividade en-
tre o público; ao ponto de ganhar uma sequência. Vamos 
pensar + um pouco? traz a Turma da Mônica em novas dis-
cussões e reflexões. São 36 novos textos que vão levar as 
crianças a pensarem melhor sobre sua vida e, com isso, te-
rem um senso crítico sobre a realidade. Esse é, segundo 
Cortella, uma das características que a filosofia desperta 
nas pessoas.

Em entrevista exclusiva à LER&CIA, Mario Sergio Cor-
tella fala um pouco sobre as obras, a infância e a filosofia na 
vida cotidiana.

 
LER&CIA | Faz pouco tempo que a filosofia tem entrado no co-
tidiano. Você acredita que é mais fácil introduzir o pensamento 
filosófico na atitude dos adultos ou das crianças?
MARIO SERGIO CORTELLA | São dois movimentos diferen-
tes porque as crianças, em si, já têm uma reflexão filosófi-
ca, quase de base, em relação ao porquê das coisas. É mui-
to usual uma criança de quatro, cinco ou seis anos ficar o 
tempo todo perguntando: por que, por que, por quê? Aliás, 
o compositor Renato Russo, de maneira muito bonita na 
música “Pais e filhos”, brincou com isso: “por que o céu é 
azul” etc. Então, as crianças têm essa atitude filosófica com 
maior espontaneidade. Por isso, é muito mais fácil fazer a 
entrada por essa porta, onde já se tem essa preocupação. 
Com os adultos, as perguntas sobre os porquês parecem 
muito mais práticas. Nesse sentido, a gente tem conseguido 
muito mais uma presença que chega aos adultos por inter-
médio das crianças ou do jovem, do que o contrário.

Esse caminho também acontece com os seus livros infantis sobre 
filosofia?
Tem sido usual em relação a essa coleção [Vamos pensar 
um pouco], o pai ou a mãe compram ou vão ler para o filho 
e acabam dando um passo para outros livros de filosofia a 
partir desse. 

Como surgiu a ideia de firmar uma par-
ceria com Mauricio de Sousa para pu-
blicação de livros sobre filosofia para 
crianças? 
Estivemos na Bienal de 2016, nós – 
Mauricio de Sousa e eu –, nos en-
contramos na sala de imprensa, nos 
abraçamos, conversamos e ele me 
disse: “nós devíamos fazer um li-
vro juntos. Eu faço as ilustrações e 
você faz os textos”. E a ideia surgiu. 
Eu procurei a editora Cortez, com 
quem eu já tinha um livro de filoso-
fia para crianças, chamado O que é 
a pergunta?, e desenvolvemos o pro-
jeto. No primeiro volume nós fize-
mos 35 reflexões totalmente ilustra-
das e com textos meus. >>>

A contribuição da filosofia é 
extremamente formativa não 
só porque ela trata do tema 
ética, mas porque, em cima 
desse tema, ela é capaz de 
indagar sobre outras coisas 
que estão em nosso entorno 

e que as crianças e jovens 
também precisam se ocupar.”
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E o título é um convite ao pensamento filosófico, certo?
O título – Vamos pensar um pouco? – surgiu de uma ideia 
importante, que já aparece na abertura do livro, é um 
convite para evitar “pensar pouco”. Algo que eu sempre 
gostei, e o Mauricio mais ainda, é a ideia de pensar em 
turma. Quando a gente pensa em turma, a gente pensa 
melhor. Tendo ele uma turma da Mônica, ficou mais fa-
cilitado colocar isso em livro.

Como foi a receptividade do público ao livro?
O primeiro volume, Vamos pensar um pouco?, fez um su-
cesso muito bom para nós e houve, então, uma demanda 
por um segundo volume. E nós o fizemos: Vamos pensar 
+ um pouco?.  A gente ainda não tem um terceiro pronto, 
mas seria bom tê-lo e talvez chamado – não é um título 
definido ainda – Vamos pensar mais ainda?  Enfim, tor-
namos realidade essa ideia que surgiu por uma boa coin-
cidência na Bienal do Livro. O Mauricio ainda tem uma 
particularidade importante: ele costuma reunir milha-
res de pessoas em uma situação muito curiosa que é ter 
gente de todas as idades. Eu sou avô, eu comecei lendo 
Mauricio de Sousa em 1959 no jornal. Meus filhos liam, 
meus netos leem, portanto ele mobiliza muita gente.

Você acredita que esses livros seriam muito diferentes se tives-
se sido escrito para crianças de 20 anos atrás?
Sim, eles seriam diferentes porque as crianças daquele 
momento não tinham a nossa tecnologia, nosso mundo 
digital. Essa criança teria – não menos interesse –, mas 
teria menos acesso a algumas das reflexões que aparecem 
nos livros;  temas com os quais há mais contato até mes-
mo por conta da difusão informacional mais expressiva 
que temos hoje. Não diria que seria pior, mas seria de fato 
diferente. Afinal de contas, em 1998, havia uma série de 
situações distintas. Hoje, as crianças podem ter acesso à 
Turma da Mônica em diversas plataformas – na TV, mo-
bile etc. Em 98, estava começando no Brasil o uso da TV 
a cabo, mundo digital não era presente, a internet era dis-
cada. Hoje a criança tem a possibilidade de visitar alguns 
lugares, em que esses conteúdos também circulam, com 
maior expansão do que se tinha há 20 anos.

Como você avalia a reflexão filosófica nas escolas?
Ela é muito importante. No ensino fundamental, não 
precisa haver uma disciplina chamada Filosofia, mas a 
atitude filosófica tem que aparecer como conteúdo den-
tro da Língua Portuguesa, Matemática, História etc. Já no 
ensino médio, é necessário, sim, que se tenha uma disci-
plina com esse nome, para que ela carregue não somente 

LER&CIA / Capa

A sabedoria não está 
em saber algo apenas 
e ali repousar, mas em 

procurar crescer, ir 
além de si, ampliar o 
próprio horizonte.”

(Trecho de Vamos 
pensar um pouco?)

A ideia da parceria entre Cortella e Mauricio de Sousa 
partiu do desenhista, em 2016, na Bienal do Livro.

DIVULGAÇÃO
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os temas os quais a filosofia aborda, mas 
também uma conceituação mais níti-
da do que é a filosofia, as metodologias 
utilizadas e alguma noção sobre a sua 
história. No ensino fundamental, seria 
mais temático; no ensino médio, seria 
mais metódico. Por isso, são duas pre-
senças diferenciadas, mas necessárias. 

Como a prática do pensamento filosófico 
na infância pode contribuir para a forma-
ção do caráter do indivíduo e influenciar o 
cotidiano de sua vida adulta?
A filosofia tem uma tarefa muito im-
portante – que não é só dela, mas que é 
especialmente dela – que é nos fazer re-
fletir sobre por que fazemos o que faze-
mos. Isto é, nos indagar sobre as coisas 
que estão à nossa volta para dificultar 
que a gente tenha uma vida alienada, 
com ausência de consciência e delibe-
ração. Por isso, a atitude filosófica – ao 
fazer as reflexões e indagações – auxilia 
que uma pessoa tenha mais autonomia, 
seja mais emancipada e, ao mesmo 
tempo, tenha um exercício mais crítico 
de sua própria liberdade. Nesse senti-
do, a contribuição da filosofia é extre-
mamente formativa não só porque ela 
trata do tema “ética”, mas porque, em 
cima desse tema, ela é capaz de indagar 
sobre outras coisas que estão em nosso 
entorno e que as crianças e jovens tam-
bém precisam se ocupar. l

CONHEÇA UM 
POUCO DAS 
REFLEXÕES DOS 
LIVROS SOBRE:

VAMOS PENSAR COM A 
TURMA DA MÔNICA?

VAMOS 
PENSAR UM 

POUCO?
Cortez 

R$ 30,90 VAMOS 
PENSAR + 
UM POUCO?
Cortez 
R$30,90

CONTENTAMENTO E GRATIDÃO

“Vale, sim, desenvolvendo a 
capacidade de, observando o 
que nos falta, valorizar aquilo 
que já temos. Isso se aplica ao 

afeto, ao trabalho, à amizade e à 
nossa convivência no dia a dia.”

(Vamos pensa um pouco? – p. 38)

MEIO AMBIENTE

“Por isso, num futuro a ser 
cuidado, a ecologia tem de ser 
um desejo concreto de ação: 
cuidar da nossa casa. E que 
casa é essa? Nosso ambiente, 
nossa cidade, nosso país, 
nosso planeta. Aquilo que 
nos abriga, que faz que nós 
tenhamos condições de viver.”
(Vamos pensar um pouco? – p. 36)

IDENTIDADE E VIDA EM SOCIEDADE

“Eu sou como eu acho que 
devo ser, e isso é bom quando 

aquilo que eu acho que devo 
ser é bom não apenas para 

mim, mas para os outros 
que vivem ao meu redor, 

para a vida coletiva.”
(Vamos pensar + 

um pouco? – p. 12)

Capa / LER&CIA

COMUNICAÇÃO

“Quem deseja expressar 
inteligência precisa 
ter a capacidade de 

se fazer entender, 
de ser inteligível.”

(Vamos pensar + um 
pouco? – p. 16)

RESILIÊNCIA

“Como se comprova que o 
ouro de fato é autêntico? 
Ao se observar o que sobra 
após testar sua resistência 
à alta temperatura. 
Comparativamente, alguém 
mostra que é forte quando tem 
de encarar adversidades, as 
contrariedades, as pressões.”
(Vamos pensar + um pouco? – p. 38)
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DE R$ 39,90

POR R$ 35,90
PARA TODOS OS GAROTOS 
QUE JÁ AMEI – LIVRO 1 
JENNY HAN/ Intrínseca

Lara Jean guarda suas cartas de 
amor em uma caixa azul-petróleo 
que ganhou da mãe. Não são car-
tas que ela recebeu, mas que ela 
mesma escreveu. Uma para cada 
garoto que amou – cinco ao todo. 

DE R$ 39,90

POR R$ 35,90
MENSAGEIRA 
DA SORTE
FERNANDA NIA/ Plataforma 21

Quando todos os recursos 
estão esgotados, só nos 
resta contar com a sorte. 
Sam precisará usar todos os 
recursos do Departamento 
de Correção de Sorte para 
proteger Leandro, seu vi-
zinho e ávido participan-
te dos protestos contra os 
abusos da AlCorp.

LANÇAMENTO

DE R$ 34,90

POR R$ 31,40
LEAH FORA DE SINTONIA 
BECKY ALBERTALLI/ Intrínseca

Sequência do sucesso Com amor, 
Simon. Leah odeia muitas coisas 
e não tem o menor problema em 
expor suas opiniões. Mas, ultima-
mente, ela tem se sentido estranha, 
como se algo em sua vida estivesse 
fora de sintonia.

LANÇAMENTO

DE R$ 24,90

POR R$ 21,60
ENTÃO, O QUE FAZER? 
JULIANA RAVELLI/ Lafonte

Na adolescência tudo é muito. 
A gente ama muito, sofre muito, 
muda muito... O que não faltam são 
inseguranças sobre as várias pri-
meiras vezes pelas quais passamos 
nesta fase. Então, o que fazer com 
toda essa intensidade?

LANÇAMENTO

DE R$ 24,90

POR R$ 21,60
AM3NIC X EDUKOF
EDUKOF/ Astral Cultural

Ele tem mais de 10 milhões de ins-
critos no YouTube. Ele começou 
jogando Minecraft, hoje, joga vi-
deogame, trolla seus amigos e faz 
desafios animais na sua casa, uma 
mansão que divide com outros 
amigos youtubers nos EUA.

LANÇAMENTO
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OS MELHORES LIVROS PARA
CONCURSO PÚBLICO.
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 R$ 116,90

OAB no Alvo
1ª Fase 2018

R$ 129,90
DE: 

POR:

 R$ 201,50

Passe Já
5.000 Questões - Vol. 1

R$ 223,90
DE: 

POR:

 R$ 201,50

Passe Já
5.000 Questões - Vol. 2

R$ 223,90
DE: 

POR:

 R$ 80,90

Enem

R$ 89,90
DE: 

POR:

 R$ 71,90

Direito Penal
Série Provas & Concursos

R$ 79,90
DE: 

POR:

 R$ 71,90

ProcessUAL Penal
Série Provas & Concursos

R$ 79,90
DE: 

POR:

 R$ 49,40

Processual Penal
para Concursos

R$ 54,90
DE: 

POR:

 R$ 53,90

lEGISLAÇÃO Penal
para Concursos

R$ 59,90
DE: 

POR:

32 SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018



EDITORA PLANETA NAS 
LIVRARIAS CURITIBA  
E CATARINENSE

PAI DE MENINA
MARCOS MION

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

O GUIA DO INCRÍVEL 
GLEISON NUNES

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

O NOME DA MORTE
KLESTER CAVALCANTI

DE: R$ 41,90 POR: R$ 37,70

RAINHAS GEEK
JEN WILDE

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

ACERTO DE CONTAS
MARCELO CEZAR

DE: R$ 46,90 POR: R$ 42,20

O CORPO DELA  
E OUTRAS FARRAS

CARMEM MARIA MACHADO
DE: R$ 49,90 POR: R$ 44,90

AMORES AO SOL
LUCÃO

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

DÁ PRA SER SAUDÁVEL  
SEM SER CHATO

DIEGO PALADINI E DAFNE AMARO
DE: R$ 39,90 POR: R$ 35,90

NÃO CHORE, NÃO
MARY KUBICA

DE: R$ 46,90 POR: R$ 42,20

O CÉREBRO QUE NÃO SABIA DE NADA
DEAN BURNETT

DE: R$ 53,90 POR: R$ 48,50

TUDO TEM UMA EXPLICAÇÃO
KENNEDY RAMOS

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

O DIÁRIO DE BIBI
BIBI TATTO

DE: R$ 36,90 POR: R$ 33,20

HIPNOSE
PYONG LEE

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

21 GRANDES BATALHAS  
QUE MUDARAM O BRASIL

LUIZ OCTAVIO DE LIMA
DE: R$ 39,90 POR: R$ 35,90

21 TEOREMAS MATEMÁTICOS QUE 
REVOLUCIONARAM O MUNDO

MARIA HELENA SOUZA
DE: R$ 39,90 POR: R$ 35,90

DO ÁTOMO AO BURACO NEGRO 
SCHWARZA

DE: R$ 43,90 POR: R$ 39,50

PODER EXTRAFÍSICO 
BRUNO J. GIMENES E PATRÍCIA CÂNDIDO

DE: R$ 54,90 POR: R$ 49,40

VOLTE PARA MIM 
PAOLA ALEKSANDRA

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

TÍTULOS SELECIONADOS  
COM PREÇOS ESPECIAIS

O LIVRO QUE 

INSPIROU  

O FILME 



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. Noah Flynn é 
lindo e um tanto quando bad boy. A 
paixão entre os dois cresce depois 
da barraca do beijo que acontece 
no festival da escola. Mas o roman-
ce desses dois está bem longe de 
ser um conto de fadas. 

DE R$ 34,90

POR R$ 31,40
FAZENDO MEU 
FILME – 10 ANOS
PAULA PIMENTA/ Gutenberg

Uma história tão parecida com a de 
tantos outros jovens, mas ao mes-
mo tempo tão singular. Nessa edi-
ção comemorativa pelos 10 anos 
do início da série, você verá curiosi-
dades, entrevista inédita com a au-
tora, pôsteres, playlists e quiz.

DE R$ 39,90

POR R$ 35,90
MÁSCARAS
FML PEPPER/ Valentina

E se você descobrisse que a gran-
de verdade ainda não foi revelada? 
Que pode estar enganado a respei-
to de muitos personagens? É che-
gada a hora de arrancar as másca-
ras, ver e viver na pele e na alma as 
revelações guardadas a sete chaves 
sobre a trilogia Não pare!

DE R$ 57,90

POR R$ 52,00
SELVA DE DINOSSAUROS
MAGGIE BATESON, LOUISE FORSHAW/ 
Publifolhinha

Nesse livro interativo e cheio de 
surpresas, os amigos Charlie e 
Emily vivem uma emocionante 
aventura no Centro de Pesquisas 
de Dinossauros, um local no meio 
da selva, cheio de enormes criatu-
ras pré-históricas. 

LANÇAMENTO

LANÇAMENTO
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DE R$ 49,90

POR R$ 44,90
HAZEL WOOD – A 
ORIGEM DO AZAR
MELISSA ALBERT/ Plataforma 
21

Nem todos sobrevivem, 
tampouco há um “felizes 
para sempre”, mas a sede 
de Alice pela origem de 
tanto azar é insaciável. A 
resposta parece estar na 
mansão Hazel Wood, lar 
de sua avó, uma reclusa e 
cultuada escritora de con-
tos de fadas sombrios.

LANÇAMENTO

34 SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018

12 LIÇÕES DA HISTÓRIA 
DE R$ 24,90
POR R$ 19,90

BEM SAFADO
DE R$ 39,90
POR R$ 31,90

DANÇA DA ESCURIDÃO 
DE R$ 44,90
POR R$ 35,90

MALHAR SECAR DEFINIR PARA 
MULHERES
DE R$ 49,90
POR R$ 39,90

LANÇAMENTO
NAO CONFIE EM NINGUÉM
DE R$ 49,90
POR R$ 39,90

PODER & MANIPULAÇÃO
DE R$ 39,90
POR R$ 31,90

MENOS ESTADO MAIS LIBERDADE
DE R$ 24,90
POR R$ 19,90

A GAROTA DO LAGO   
DE R$ 39,90
POR R$ 31,90

34 SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018



PARA LER

365 HISTÓRIAS PARA DORMIR 
– PRINCESAS E FADAS
Disney 
R$ 59,90

Vai ler para seu filho? Confere 
algumas dicas especiais da Fafá.
• Escolha histórias que você goste
• Perca a vergonha e  
   abuse da criatividade
• Faça vozes diferentes e  
  divertidas para os personagens
• Use objetos quando for possível
• Divirta-se ao máximo!

ESPECIAL PARA O 
PAPAI E MAMÃE

365  HISTÓRIAS  PARA  
DORMIR – EDIÇÃO LUXO
Disney
R$ 79,90

 > Hoje as famílias têm tanta 
opção de entretenimento 
que, às vezes, se esquecem 
do prazer que há nos livros. 
Ler uma história juntos pode 
garantir muita diversão, além 
de aproximar pais e filhos.

A Fafá, que é contadora de his-
tórias e mantém o canal Fafá Conta 
no YouTube, lembra que o simples 
fato de ler juntos já é a melhor par-
te! “O momento da leitura é uma 
ótima oportunidade para criar e es-
treitar laços de afeto no aconchego 
dos encontros. A leitura de um livro 
exige que a atenção esteja totalmen-
te dedicada ao momento e as crian-
ças percebem e valorizam muito 
isso. Qualquer outro aprendizado 
que possa vir com as histórias vai ser 
um bônus”, comenta.

PAIS E FILHOS: 
TODA HORA É HORA DA 

HISTÓRIA

NA HORA DE DORMIR
A hora de dormir pode ser um 

bom momento para incluir 
uma história. Na correria 
da rotina, é quando pais e 
filhos conseguem separar 

um tempo de qualidade para 
estarem juntos.

A dica da Fafá para esse 
momento é: escolha histórias 

mais contemplativas para 
serem contadas com mais 
tranquilidade, embalando 
um bom soninho. Guarde 

as histórias mais engraçadas 
para outras horas do dia.

Pequenos              Leitores / LER&CIA
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DE R$ 49,90

POR R$ 44,90
MEU PRIMEIRO 
DICIONÁRIO BILÍNGUE 
Vale das Letras

Através de belas ilustrações, o Di-
cionário Bilíngue busca ensinar as 
crianças de maneira fácil e diverti-
da. As imagens possuem legendas 
em português e inglês, auxiliando 
no primeiro contato com um novo 
idioma. 

LANÇAMENTO

DE R$ 59,90

POR R$ 53,90
DISNEY – 365 HISTÓRIAS 
PARA DORMIR – VOLUME 3
DCL

Transforme a hora de dormir em 
um momento mágico com as histó-
rias dos personagens Disney-Pixar 
em 365 histórias para dormir. Leia 
histórias cheias de humor, ternura 
e magia, e faça parte desse mundo 
encantado!

LANÇAMENTO

INFANTOJUVENIL

DE R$ 54,90

POR R$ 49,40 (CADA)

O MAIS COMPLETO 
GUIA DA NATUREZA
Michael Leach, Meriel Lland/  
CATAPULTA

Você vai aprender destrezas vitais para um explorador e vai aprender 
algumas de suas técnicas. Seja para se aventurar, descobrir mais so-
bre animais ou para qualquer aventura, um explorador precisa estar 
em boas condições físicas e saber que fazer numa emergência. 

LANÇAMENTO

O MAIS COMPLETO 
GUIA DO EXPLORADOR 
Justin Miles/ CATAPULTA
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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.

DE R$ 69,90

POR R$ 62,90
MINIANIMAIS PARA 
COSTURAR 
Catapulta
Mais de 12 projetos para armar, re-
chear e costurar. Este livro é ga-
rantia de muitos momentos de di-
versão com os amigos ou com a 
família.

LANÇAMENTO

36 SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018

AVENGERS – GUERRA INFINITA
DE R$ 99,00 

POR R$ 84,90

COMBATE ESTELAR – 
GUARDIANS OF THE GALAXY
DE R$ 99,00 

POR R$ 84,90

BATMAN – OS VILÕES DE GOTHAM
DE R$ 99,00 

POR
 R$ 84,90

SUPERMAN – OS VILÕES DE METRÓPOLIS
DE R$ 99,00 

POR R$ 84,90

OS INCRÍVEIS 2 – TELA MÁGICA
DE R$ 89,00 

POR
 R$ 75,90

OS INCRÍVEIS 2 – MEU PRIMEIRO 
LIVRO QUEBRA-CABEÇAS
DE R$ 59,00 

POR
 R$ 49,90

OS INCRÍVEIS 2 – DE VOLTA 
À AÇÃO
DE R$ 99,00 

POR
 R$ 84,90

MOANA – AVENTURAS DO MAR
DE R$ 99,00 

POR
 R$ 84,90

AMOR VERDADEIRO – DISNEY 
PRINCESA, A BELA E A FERA
DE R$ 99,00 

POR
 R$ 84,90

AÇÃO E AVENTURA NOS 
LIVROS DA MELHORAMENTOS!

meia pagina_livraria curitiba_julho_25_07_alta.indd   1 25/07/18   15:30
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VAMOS 
BRINCAR?

Brincadeiras / LER&CIA

P

1. E          

2.             D  

3. R          
4.             I  

5.     N    
6.               H  

O

CRUZADINHAS
Monteiro Lobato foi um dos mais importantes escritores de literatura infantojuvenil. Entre suas obras-primas, está 
a turma do Sítio do Picapau Amarelo. Você consegue completar o diagrama com o nome dos personagens?

D A F I C J G E G U I R L E Z

A E V A R N U S U M V O O S O

S N O  F T O A M M S A N A M N

A R T C S J P I A O O S R I G

N H S R I U O S C P H O A D T

C A B T S J R I H O L I V O N

R Z A A E U T A A V E U A S A

S I R A N T A M D O D M R O N

E R E N M D E E O R P U E S R

U A M T O A E I R I O N B O O

D L A D N A M I E M C I E N H

E D R A E O N L R U T H S D R

U O O H Q H A T A A U S O O O

D X L E U  W L N P O S E D M D

E D T A A L U F R E E O N U A

T O E T I T B U R N J S A L V

CAÇA-PALAVRAS
No diagrama abaixo, você 
encontra o nome de cinco 
autores muito importantes 
da literatura infantil brasileira. 
Procure o que está em destaque. 

1. Ana Maria MACHADO
2. RUTH Rocha
3. ZIRALDO, pai do Menino Maluquinho
4. Pedro BANDEIRA
5. EVA Furnari 

LABIRINTO
VOCÊ CONSEGUE 
LEVAR O MENINO 
ATÉ O LIVRO?

Boneca ___________
_________________ de Sabugosa
Marquês de _________________
Tia ______________
Dona ____________
Lúcia, a menina de ________________ arrebitado

Respostas: 1 - Emília. 2 - Visconde. 3 - Rabicó. 4 - Nastácia. 5 - Benta. 6 - Narizinho 37SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018



PARA NOVOS 
LEITORES, 
A VELHA 
POESIA 

 > Os jovens poetas contemporâneos não se 
limitam a regras, plataformas ou mesmo temas: 
as possibilidades de criar e usar o texto para se 
expressar, provocar ou refletir são imensas. Com 
isso, surge uma nova onda na poesia, que vem 
criando força e conquistando novos leitores, 
mostrando que a poesia segue viva, sim, mesmo 
em tempos em que somos bombardeados 
com informações de todas as formas e 
quase não se tem mais tempo para parar. 

“Novos livros e autores jovens têm feito su-
cesso na poesia, mostrando que o gênero ain-
da é forte, e não apenas para os leitores tradi-
cionais daquela poesia mais clássica; agora um 
novo público vem sendo cativado”, observa 
o diretor editorial da Editora Planeta, Cassia-
no Elek Machado. Ele ressalta, ainda, que as 
obras que têm feito mais sucesso são de autores 
jovens, muitas vezes mulheres, e que o públi-
co leitor feminino também é muito forte. 

A internet, como não poderia deixar de 
ser, tem um grande impacto nesse cenário, já 
que é na rede que surgem muitos dos novos 
talentos. “Vemos poesias em formatos curtos, 
em projetos que começam nas redes sociais 
e de lá ganham as páginas dos livros. É uma 
nova maneira de falar com as gerações mais 
jovens”, observa Machado. Na temática dos 
textos, assuntos novos e outros já conhecidos 
dos amantes de poemas. “Vemos novas for-
mas de discussão de temas universais como 
amor, ruptura e dor. Além disso, o feminismo 
é um tema recorrente nos livros, assim como 
questões relacionadas a abusos, raça e identi-
dade sexual.”

O que o Sol faz com as flores
Autora: Rupi Kaur
Editora Planeta
R$ 34,90

Obra reúne mais de 200 poemas 
da autora indiana do best-seller 
Outros jeitos de usar a boca. Temas 
difíceis e pesados como infanticídio, 
depressão, perda, abuso sexual e 
psicológico são tratados de forma 
delicada e, por isso, as obras da 
autora tocaram um grande número 
de pessoas ao redor do mundo. Nesse 
livro, temos poemas sobre crescimento, amadurecimento e 
cura. Da solidão à recuperação da autoestima e força, o livro 
percorre uma jornada dividida em murchar, cair, enraizar, 
crescer, florescer.  No começo, os sentimentos de abandono 
e solidão tomam conta, depois a parte crescer aborda a 
necessidade de desapegar do que não faz bem para abrir 
espaço para o novo.  No florescer, enfim, o amor próprio 
aparece como caminho para recuperar força e energia. 

essa é a receita da vida
minha mãe disse
me abraçando enquanto eu chorava
pense nas flores que você planta
a cada ano no jardim
elas nos ensinam
que as pessoas
também murcham
caem
criam raiz
crescem
para florescer no final

LER&CIA / Literatura

O livro 
do bem
Autoras:  
Ariane Freitas 
e Jessica Grecco
Editora Gutenberg
R$ 39,80

No livro, a prática da gratidão ganha 
ares poéticos. Traz aos leitores a 
oportunidade de aprender a se 
conectar melhor com o mundo 
exterior, além de desenvolver a 
atenção e respiração como promessa 
de uma vida mais leve. Na obra, a 
possibilidade de desenvolver um 
novo olhar para os pequenos 
momentos evitando que o simples 
passe despercebido. É um livro para 
refletir sobre rotina, gratidão e vida.  
A obra também convida os leitores 
para passar essa experiência adiante: fotografando e publicando 
as descobertas nas redes sociais com a hashtag #LivroDoBem. 

38 SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018



Tudo nela brilha 
e queima
Autora: Ryane Leão 
Editora Planeta
R$ 34,90

As poesias feministas da mato-grossense Ryane 
Leão se espalham por São Paulo nos lambe-
lambes e, no mundo, pelas redes sociais. Sua 
escrita busca a representatividade da mulher na 
arte, de dar voz em um mundo acostumado a 
silenciar. Amor, ruptura, dor, desapego e a relação 
caótica entre as mulheres e as cidades são vistas 
nos textos da autora e ativista. A literatura é usada 
como arma para educação e discussão de causas 
raciais, feminismo e temas LGBT. A coleção de 
poesias traz, ainda, ilustrações de Laura Athayde.

Sempre faço tudo 
errado quando 
estou feliz
Autor: Raquel 
Segal
Editora Outro 
Planeta
R$ 29,90

A autora Raquel 
Segal, criadora 
do Aquele Eita, 
página com 1 
milhão de curtidas 
no Facebook, fala 
de emoções reais de forma reveladora e, 
ao mesmo tempo, transformadora. São 
tirinhas, desenhos e textos curtos sobre 
ansiedade, medo, frustração, desilusão, 
sonho, amor, expectativa. Ela mostra que 
não estamos sozinhos quando queremos 
desistir, recomeçar, nos momentos em 
que nos sentimos vazios ou inteiros. l

57

O livro dos 
ressignificados
Autor: AKA Poeta
Editora Paralela
R$ 34,90

Um novo significado para 
velhas palavras que em 
nada se assemelham ao 
que lemos no dicionário. 
No livro, o jovem de 21 
anos João Doederlein 
— que assina com o 
pseudônimo AKAPoeta 
—, tenta libertá-las. 
Campeãs de compartilhamento nas redes sociais, 
as escritas do autor traduzem sentimentos, 
momentos e pensamentos do dia a dia. Causam 
identificação e levam o leitor à reflexão.   

Parece que sou uma planta
E me arrancaram da terra
Com força violenta
E me apalparam 
e tatearam
Sem consentimento
Esqueceram que 
tenho raízes

sonhar (v.) 
é um marinheiro em 
fuga da realidade. é o 
movimento de mar de 
desejos navegando em 
ondas de realidade. é um 
oceano inteiro de bons 
sentimentos. é a ressaca 
do estresse que faz a 
gente deitar nas nuvens 
do nosso ser e relaxar. 
é ação que não cabe 
em mim. transborda.

Literatura / LER&CIA
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DE R$ 89,90 

POR R$ 79,90
MEU PRIMEIRO LIVRO 
DE CONFEITARIA
Catapulta

DE R$ 59,90  

POR R$ 51,90
CARROS 2 – LIVRO DE 
HISTÓRIAS – DISNEY CARROS 
Pil Books/ Editora DCL 

DE R$ 39,90  

POR R$ 33,90  
O PAPAI É POP EM 
QUADRINHOS – LIVRO 1 
MARCOS PIANGERS/ Belas Letras

DE R$ 29,90  

POR R$ 24,90
POLLYANNA 
ELEANOR H PORTER/ 
Editora Autêntica 

DE R$ 34,00  

POR R$ 25,90
A CASA NA ÁRVORE 
COM 13 ANDARES
ANDY GRIFFITHS/ Editora Fundamento 

DE R$ 49,90  

POR R$ 42,90  
A SELVA- POP-UP 
FIONA WATT/ Usborne

DE R$ 32,90  

POR R$ 27,90
MALALA – A MENINA QUE 
QUERIA IR PARA A ESCOLA
ADRIANA CARRANCA / Companhia 
das Letras 

DE R$ 29,90  

PORR$24,90
POLLYANNA MOÇA 
ELEANOR H PORTER/ 
Editora Autêntica 

DE R$ 44,80  

POR R$ 31,90
A CASA NA ÁRVORE 
COM 39 ANDARES
ANDY GRIFFITHS/ Editora Fundamento 

DE R$ 89,90  

POR R$ 79,90
CHEF MIRIM 
PIA FENDRIK/ Catapulta 

DE R$ 44,90  

POR R$ 38,90 
A PARTE QUE FALTA
SHEL SILVERSTEIN/ Companhia 
das Letras 

DE R$ 49,90  

POR R$ 34,90
COMO? ONDE? POR QUÊ?
Girassol 
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DE R$ 89,90  

POR R$74,90
OS MELHORES CONTOS 
FANTÁSTICOS
Eq. Susaeta/ Girassol 

DE R$ 59,90  

POR R$ 49,90
UM TESOURO DE 
HISTÓRIAS PARA NINAR 
Igloo Books/ Girassol 

DE R$ 59,90  

POR R$ 42,90
A FAZENDA DO SEU CHICO
Libris

DE R$ 59,90  

POR R$42,90
A INCRÍVEL VIAGEM DE JOE
Igloo Books/ Libris

DE R$ 89,90  

POR R$ 74,90  
MEU GRANDE LIVRO DE 
HISTÓRIAS PARA DORMIR
Girassol 

DE R$ 59,90  

POR R$49,90
O BEBÊ CHEGOU - TURMA 
DA MÔNICA BABY
VÁRIOS/ Girassol 

DE R$ 49,90  

POR R$34,90
FÁBULAS DE LA FONTAINE
SYLVIE MARTIN/ Libris

DE R$ 59,90  

POR R$ 42,90
A INCRÍVEL VIAGEM DE TURBO
Igloo Books/ Libris

DE R$ 59,90  

POR R$ 49,90
UM TESOURO DE HISTÓRIAS 
PARA ENCANTAR 
Igloo Books / Girassol 

DE R$ 54,90  

POR R$ 37,90
FÁBULAS PARA SONHAR 
VÁRIOS/ Libris 

DE R$ 39,90  

POR R$27,90
MEU QUERIDO DIÁRIO 
Igloo Books/ Libris

DE R$ 49,90  

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

DE R$ 99,80  

POR R$69,90
365 NOITES COM A 
TURMA DA MÔNICA 
MAURICIO DE SOUSA/ Girassol 

DE R$ 39,90  

POR R$27,90
HISTÓRIAS PARA MENINOS
JOFF BROWN/ Libris 

DE R$ 59,90  

POR R$ 42,90
VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA 
AO RESGATE!
Igloo Books/ Libris

DE R$ 49,90  

POR R$34,90
MEU LIVRO PIRATA 
DE ATIVIDADES
Igloo Books/ Libris 

LIVROS
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DE R$ 34,90  

POR R$ 24,90
O URSINHO MAX
GORDON VOLKE/ Libris

DE R$ 59,90  

POR R$ 42,90
HISTÓRIAS DA BÍBLIA 
JOSE PASCUAL GARCIA/ Libris

DE R$ 34,90  

POR R$ 24,90
CARAS DIVERTIDAS – PIRATAS
Top That/ Libris

DE R$ 29,90  

POR R$23,90  
ESCREVA E APAGUE – 
RIKI & GABI – LETRAS
BELLI STUDIO/ Todolivro 

DE R$ 39,90  

POR R$ 31,90
QUEM É O PANTERA 
NEGRA? – MARVEL 
JESSE J. HOLLAND/ Novo Século 

DE R$ 34,90  

POR R$ 24,90
O MACAQUINHO CACO
GORDON VOLKE/ Libris

DE R$ 44,90  

POR R$ 32,90
HISTÓRIAS DE PRINCESAS 
VÁRIOS/ Libris

DE R$ 34,90  

POR R$ 24,90
CARAS DIVERTIDAS – FADAS
Top That/ Libris

DE R$ 29,90  

POR R$19,90  
CARINHA DE ANJO – LIVRO 
OFICIAL DA NOVELA 
Universo dos Livros 

DE R$ 34,90  

POR R$ 24,90
A VAQUINHA CLO
GORDON VOLKE/ Libris

DE R$ 34,90  

POR R$ 24,90
CARAS DIVERTIDAS 
– PRINCESAS
TOP THAT/ Libris

DE R$ 99,00  

POR R$ 82,90
AVENGERS ASSEMBLE – 
BATALHAS INCRÍVEIS 
MARVEL/ Melhoramentos 

DE R$ 29,90  

PORR$24,90  
DINOSSAUROS CARNÍVOROS 
STEVAN RICHTER/ Vale das Letras 

DE R$ 34,90  

POR R$ 24,90  
O CAVALINHO PEPE 
GORDON VOLKE/ Libris

DE R$ 34,90  

POR R$ 24,90
CARAS DIVERTIDAS 
– DINOSSAUROS
Top That/ Libris

DE R$ 89,00  

POR R$ 74,90
PAW PATROL – LOUSA MÁGICA 
Melhoramentos

LIVROS
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DE R$ 59,90  

POR R$ 39,90
POKÉMON MINI BOX 
ZYGARDE COM BROCHE
Copag

POR R$ 119,90
POKÉMON BOX EQUIPE SKULL
Copag

POR R$ 99,90
CUBO MÁGICO 3X3X3 
Fellow Cube/ Cuber Brasil

POR R$ 49,90
POKÉMON LATA PORTA 
CARDS TAPU KOKO E 
TAPU FINI SORTIDO
Copag

DE R$ 119,90  

POR R$ 79,90
POKÉMON BOX GERAÇÕES 
PIKACHU EX
Copag

DE R$ 109,90  

POR R$ 92,90
POKÉMON BOX 
MEGA BEEDRILL
Copag

DE R$ 65,90  

POR R$ 54,90  (CADA)

POKÉMON LATAS SOL E LUA 
– EX BATALHA DE CORAÇÃO
Copag

POR R$ 99,90
POKÉMON BOX 
COM MINIATURA 
RAICHU DE ALOLA
Copag

R$ 16,90
DVD A BELA E A 
FERA (2 DISCOS)
Disney - Cinecolor

DE R$ 49,90  

POR R$ 41,90
POKÉMON MINI BOX 
MIMIKYU COM BROCHE
Copag

POR R$ 199,90
POKÉMON BOX PLAYMAT 
ULTRA CRIATURAS
Copag

R$ 16,90
DVD A DAMA E O 
VAGABUNDO 
Disney - Cinecolor

DIVERSÃO 
GARANTIDA!
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R$ 16,90
DVD CINDERELA 
Disney - Cinecolor

R$ 59,90
DVD GALINHA PINTADINHA 
1 2 3 4 (4 DISCOS)
Som Livre

R$ 19,90
DVD PAW PATROL – 
AVENTURAS NA NEVE
Paramount 

R$ 16,90
DVD A PEQUENA SEREIA 
– EDIÇÃO DIAMANTE
Disney - Cinecolor

R$ 59,90
DVD COLEÇÃO DISNEY 
PRINCESAS VOLUME 1  
(7 DISCOS)
Disney - Cinecolor

R$ 19,90
DVD O PEQUENO PRÍNCIPE 
Paris Filmes

R$ 39,90
DVD PEDRO COELHO
Sony Pictures

R$ 16,90
DVD BRANCA DE NEVE E OS 
SETE ANÕES (2 DISCOS)
Disney - Cinecolor

R$ 59,90
DVD COLEÇÃO DISNEY 
PRINCESAS VOLUME 2 
(5 DISCOS)
Disney - Cinecolor

R$ 16,90
DVD O REI LEÃO
Disney - Cinecolor

R$ 16,90
DVD PETER PAN 
Disney - Cinecolor

R$ 19,90
DVD EMOJI, O FILME
Sony Pictures

R$ 16,90
DVD PINÓQUIO – 70º 
ANIVERSÁRIO (2 DISCOS)
Disney - Cinecolor
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R$ 39,99
LOUSA QUADRO 
NEGRO PRINCESA 
9354 CRAYOLA/ Abrakidabra

R$ 54,99
JOGO RESPOSTA MÁGICA
2026/ Grow

R$ 79,99
CONJUNTO SUPER 
MASSA FOGUETE
0172/ Estrela

R$ 19,99 (CADA)

MASSA PARA MODELAR 
AREIA MOLDE CASTELO 141 
GRAMAS DIVERSAS CORES 
1800/ Sunny

R$ 39,99
LOUSA QUADRO NEGRO CARRO 
9355 CRAYOLA/ Abrakidabra

R$ 9,99 (CADA)

AMOEBA 110 GRAMAS 
Asca Toys

R$ 71,30
CONJUNTO SUPER MASSA 
SUPER MOCHILINHA 
0014/ Estrela

R$ 29,99 (CADA)

MASSA DE MODELAR 
SKWOOSHI DIVERSAS 
CORES 85 GRAMAS 
1572/ Sunny

R$ 39,99
LOUSA QUADRO NEGRO 
BORBOLETA 
9725 CRAYOLA/ Abrakidabra

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

R$ 35,90
CONJUNTO SUPER MASSA 
ALFABETO DIVERTIDO 
0093/ Estrela

R$ 14,99 (CADA)

MASSA DE MODELAR 
SKWOOSHI COM MOLDE 
DIVERSAS CORES 28.4 GRAMAS 
1576/ Sunny

R$ 99,00
JOGO DESAFIO DAS FOCAS 
LUCCAS NETO 3639 
Grow

R$ 79,99
CONJUNTO SUPER 
MASSA NAVE 
0173/ Estrela

R$ 49,90
FLAT BALL AIR SOCCER 
BR373/ Multikids

R$ 15,99
JOGO DE CARTAS 
DOMINÓ – CARROS 3 
98486/ Copag

VAMOS BRINCAR?
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R$ 59,90 
TABLET SMART EDUCATIVO 
PATRULHA CANINA 
BR755/ Multikids

R$ 25,90
ÁLBUM DE FIGURINHAS LOL 
SUPRISE + 12 ENVELOPES 

R$ 29,99
ESCAVA PRÊMIO DIAMANTE 
4470/ DTC

R$ 18,00
ENVELOPE DE FIGURINHA LOL 
SURPRISE COM 12 ENVELOPES 
30618

R$ 75,30
FOFO BLOCOS 25 PEÇAS 
1011/ Elka

R$ 29,99
ESCAVA PRÊMIO OURO 
4471/ DTC

R$ 1,50 (CADA)

ENVELOPE DE FIGURINHA 
LOL SURPRISE 
30502

R$ 100,50
FOFO BLOCOS 12 PEÇAS 
BARCO PIRATA 
1045/ Elka

R$ 89,90
KIT NANINHA BEGE 
UNICÓRNIO 
7757/ Buba

R$ 39,90 (CADA)

PIKMI POPS 1 PELÚCIA 
4740/ DTC

R$ 29,90 (CADA)

REFIL BEADOS TEMÁTICOS 
• MULTIKIDS • SORVETERIA
• FADA  • ACAMPAMENTO
• CACHORROS  • PONEY

R$ 39,90
QUEBRA-CABEÇA 60 PEÇAS 
BONECA LOL SURPRISE 
03632/ Grow

R$ 89,90
KIT NANINHA AZUL 
OVELHINHA DOS SONHOS 
7571/ Buba

R$ 89,90
KIT NANINHA ROSA 
OVELHINHA DOS SONHOS 
7572/ Buba ROYAL NURSERY
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R$ 29,99
QUEBRA-CABEÇA  
100 PEÇAS BONECA LOL 
03633/ Grow

R$ 34,99
QUEBRA-CABEÇA  
200 PEÇAS BONECA LOL 
03634/ Grow

VAMOS BRINCAR?
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R$ 59,90
BEADOS TEMÁTICOS 
CASTELO DE PRINCESAS
Br570/ Multikids

R$ 26,40 (CADA)

COFRE VINIL PORCO 
ESTILIZADO DIVERSAS CORES 
0101/ Roma

R$ 89,99
MALETA DE FERRAMENTAS 
CARROS 3 
30744/ Toyng

R$ 49,90
QUEBRA-CABEÇA  
4X4 PEÇAS MEU PRIMEIRO 
– GALINHA PINTIDINHA 
2257/ Toyster

R$ 59,90 (CADA)

RÉGUA DE 
CRESCIMENTO 
DIVERSOS 
MODELOS 
Flok

R$ 299,99 
CABANA URSO 
730/ Papo de Pano

R$ 116,90
MALETA MONTA DESMONTA 
VEÍCULO CARROS 3 
32064/ Toyng

R$ 49,90
QUEBRA-CABEÇA 48 PEÇAS 
GRANDÃO – CARROS 3
2436/ Toyster

R$ 26,60 (CADA)

SUPER TROCA ROUPA 
CINDY/ BELLA 
Brincadeira de Criança

R$ 299,99
CABANA UNICÓRNIO 
750/ Papo de Pano 

R$ 49,99 (CADA)

PELÚCIA SQUISHAMALS 
DIVERSOS 33318 
Toyng

R$ 46,99
QUEBRA-CABEÇA 120 PEÇAS 
GRANDÃO – HOT WHEELS 
2359/ Toyster

R$ 26,40 (CADA)

COFRE VINIL PORCO 
DIVERSAS CORES 
0100/ Roma

R$ 49,90
OVO SUPRESA HATCHIMALS 
COLLEGGTIBLES ESTOJO 
2 UNIDADES 
1873/ Sunny

R$ 24,90
POCKET MORPHORS 
DIVERSOS 0 AO 9 
6888/ Chocolate-Mattel

R$ 56,99
QUEBRA-CABEÇA 8 PEÇAS 
GRANDES DISNEY BABY 
BRINCANDO COM AS FORMAS 
2529/ Toyster 

VAMOS BRINCAR?

47SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018



R$ 57,20
TRENZINHO DE LETRAS 
2486/ Toyster

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

R$ 149,99
JOGO BANHEIRO MALUCO 
C0447/ Hasbro

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

R$ 29,99
JOGO EDUCATIVO CUCA 
LEGAL JÚNIOR 
2817/ Pais e Filhos

R$ 59,99
JOGO AVENTURA CANINA 
03500/ Grow

R$ 44,99
JOGO DA MEMÓRIA 40 PEÇAS 
GRANDÃO – A CASA DO MICKEY 
2315/ Toyster

R$ 199,99
SUPER JOGO DA VIDA 
0068/ Estrela

R$ 55,90
JOGO EDUCATIVO  
6 JOGOS CLÁSSICOS 
2759/ Pais e Filhos

R$ 62,99
JOGO TAPA PIZZA 
2385/ Toyster 

R$ 49,99
JOGO DA MEMÓRIA  
40 PEÇAS GRANDÃO - BARBIE 
2340/ Toyster

R$ 34,99 
MONTA QUADROS 
DISNEY JUNIOR 
91283/ Copag

R$ 29,99
JOGO EDUCATIVO MÁGICAS 
2805/ Pais e Filhos
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R$ 109,80
ZUQUINHA 
1006/ Elka

R$ 29,99
GIRO BALL 3805 
DTC

VAMOS BRINCAR?
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R$ 49,99
CASCÃO BONITINHO  
– 25 CM
4162/ Multibrink

R$ 49,99
MARINA BONITINHA 
– 25 CM 
4161/ Multibrink  

R$ 49,99
CEBOLINHA BONITINHO 
– 25 CM 
4157/ Multibrink 

R$ 49,99
MÔNICA BONITINHA 
– 25 CM 
4156/ Multibrink

R$ 11,90
PASTA ABA COM ELÁSTICO 
MÔNICA OFÍCIO 
2425/ Dac

R$ 49,99
CHICO BENTO BONITINHO 
– 25 CM 
4158/ Multibrink

R$ 49,99
ROSINHA BONITINHA 
– 25 CM 
4159/ Multibrink  

R$ 29,99 (CADA)

QUEBRA-CABEÇA MINI 60 PEÇAS TURMA 
DA MÔNICA – DIVERSOS MODELOS 
2430/ Toyster

R$ 49,99
MAGALI BONITINHA  
– 25 CM
4160/ Multibrink 

R$ 44,99 (CADA)

COLEÇÃO MÔNICA FASHION 
DIVERSOS  – 18CM
4183/ Multibrink

R$ 69,99
QUEBRA-CABEÇA 48 PEÇAS 
GRANDÃO TURMA DA MÔNICA 
2240/ Toyster

R$ 14,90
PASTA 30 MM POLIONDA 
MÔNICA 23,2X33,2 
2424/ Dac

A TURMA MAIS DIVERTIDA
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DÁ PARA SER

 > Se você perguntar o que as crianças 
querem ganhar de presente, a resposta 
mais comum é: brinquedo! Se por um lado, 
os pequenos querem a diversão; por outro, 
os pais se questionam como aproveitar 
esses presentes para oferecer estímulos que 
promovam o desenvolvimento de seus filhos.

LER&CIA / Brinquedos

Para os bebês de 0 a 2 anos, os brinquedos 
mais interessantes são chocalhos, bola, cubos, 
blocos de empilhar, bonecos, carrinho e ob-
jetos com rodas, instrumentos musicais, brin-
quedos de encaixar e, também, os livros.

A PARTIR DOS DOIS ANOS
Depois dos dois anos, as crianças passam 

a realizar brincadeiras de faz-de-conta, en-
quanto os brinquedos deixam de ser apenas 
objetos e passam a ter significados. “As crian-
ças passam a usar os brinquedos para imitar 
o que vêm a sua volta e demonstrar o seu co-
nhecimento de mundo. É uma ótima fase 
para introduzir os fantoches e os objetos que 
simulam os cuidados como o bebê, como 
utensílios de cozinha ou banheira e apetre-
chos de banho. Isso vale para meninos e me-
ninas”, indica Patrícia.

Além disso, também é importante ter 
itens que estimulem a imaginação, como bo-
necos de animais e objetos não-estruturados. 
É nessa fase que podem começar a ser intro-
duzidos os primeiros jogos de quebra-cabeça 
e a massinha de modelar.

QUEBRA-CABEÇA
Os jogos de quebra-cabeça podem ser in-

troduzidos entre 2 e 4 anos, segundo Patrí-
cia. “O quebra-cabeça é um brinquedo com 
mil e uma utilidades para o cérebro. Além 
de ajudar na concentração, estudos mostram 
que resolver quebra-cabeças entre os dois e 
quatro anos de idade ajuda, de fato, a desen-
volver habilidades espaciais e matemáticas, 
que serão de grande utilidade na vida adul-
ta”, comenta.

MASSINHA DE MODELAR
Brincar de massinha de modelar ajuda 

as crianças a desenvolverem a coordenação 
motora fina, além de estimular a criatividade 
pela liberdade de inventar qualquer coisa. “A 
brincadeira fica melhor ainda se você ofere-
cer outros materiais para a criança usar com 
a massinha, como miçangas, palitos de dente 
ou picolé. O mais legal é deixar a imaginação 
da criança livre para usar os materiais dispo-
níveis da forma que quiser.” l

divertido e    
 educativo?

Patrícia Marinho, coordenadora do progra-
ma BEM – Brincar Ensina a Mudar (do Núcleo 
Ciência pela Infância) e editora do site Tempo 
Junto (www.tempojunto.com), explica que um 
brinquedo bom não é definido pelo seu rótulo 
de “educativo” e, sim, pelo uso que a criança faz 
dele. “Todo brinquedo que permite que a crian-
ça explore tem o poder de estimulá-la em dife-
rentes aspectos. Portanto, é um equívoco achar 
que só os brinquedos batizados de educativos são 
bons ou são melhores do que brinquedos ditos 
comerciais”, comenta.

Ou seja, é importante entender que todo 
brinquedo pode ser educativo, à medida em que 
a criança interage com ele e desenvolve novas 
habilidades nessa brincadeira. 

BRINQUEDOS PARA BEBÊS
Segundo Patrícia, existem brinquedos ade-

quados para cada faixa etária e uma boa brinque-
doteca caseira é aquela que oferece diversidade 
de estímulos. “Todas as crianças, e não apenas os 
bebês, se desenvolvem em quatro dimensões di-
ferentes ao mesmo tempo: cognitiva, motora, so-
cial e emocional. O ideal é oferecer brinquedos 
que sejam divertidos para as crianças (o grande 
objetivo da brincadeira, para a criança, é sim-
plesmente brincar) e que proporcionem estímu-
lo adequados para essas quatro dimensões.”
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Brinquedos / LER&CIA

CONJUNTO 
SUPER MASSA 

MINI CHEF 
Estrela

R$ 64,99

CONJUNTO SUPER 
MASSA EXPLOSÃO 

DE DOCES  
Estrela

R$ 149,99

JOGO DE 
MÍMICA    
Estrela

R$ 89,99

CONJUNTO 
CARIMBO 6 

UNIDADES + GIZ DE 
CERA UNICÓRNIO 

Xalingo
R$ 24,99

ABREMENTE 
6-7 ANOS
Catapulta
R$ 29,90 

(cada)

ABREMENTE  
10-11 ANOS
Catapulta
R$ 29,90

(cada)

A INCRÍVEL 
VIAGEM DE TURBO 

Libris
De R$ 59,90

por R$ 47,90

CONJUNTO 
SUPER MASSA 

CINEMA  
Estrela

R$ 59,99

MASSA PARA 
MODELAR EM 

EVA 50 GRAMAS 
– DIVERSAS CORES 

GTX
R$ 5,80 (cada)

QUEBRA-CABEÇA 
INTERACTIVE PLAY 

CONHECENDO 
OS PLANETAS 

53265/ Xalingo
R$ 33,80

CHEF MIRIM
Catapulta
R$ 79,90

ABREMENTE 
8-9 ANOS 
Catapulta
R$ 29,90 

(cada)

LOST KITTIES 
CAIXA SURPRESA 

420861/ Hasbro
R$ 19,90

QUEBRA-CABEÇA 
INTERACTIVE PLAY 

FOFOSSAUROS 
53254/ Xalingo 

R$ 33,80

BRINQUEDO  
ESTICADINHA   

Toyster
R$ 74,99

CUBINHOS  
DIVERTIDOS   

Toyster
R$ 69,99

FÁBRICA 
Slurry  

R$ 89,90

CAIXA ENCAIXA 
BICHINHOS   

Estrela
R$ 99,99
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ESPECIAL
PRODUTOS
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R$ 109,90
DVD HARRY 
POTTER – A 
COLEÇÃO 
COMPLETA 
8 FILMES (8 
DISCOS)
Warner Video

R$ 29,90
DVD PANTERA 
NEGRA
Disney-Cinecolor

DE R$ 29,90

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

DE R$ 19,90

POR R$ 16,90
DVD ALIEN: COVENANT
Fox Film

R$ R$ 51,40 
CADERNO UNIVERSITÁRIO 
10X1 200 FOLHAS CAPA 
DURA STAR WARS TRENDS 
61577/ Jandaia 

R$ 43,80
CADERNO UNIVERSITÁRIO 
10X1 200 FOLHAS CAPA 
DURA BATMAN 
33.8681-2/ Foroni 

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

R$ 39,90
DVD LARA CROFT – TOMB 
RAIDER: A ORIGEM
Warner Video

R$ 55,10 (CADA)

CADERNO UNIVERSITÁRIO 
12X1 240 FOLHAS CAPA 
DURA STAR WARS 
61585-16/ Jandaia 

R$ 36,00
CADERNO UNIVERSITÁRIO 
10X1 200 FOLHAS CAPA 
DURA ESQUADRÃO SUICIDA 
62436/ Jandaia 

R$ 29,90
DVD THOR: RAGNAROK
Disney-Cinecolor

R$ 42,90 (CADA)

CADERNO UNIVERSITÁRIO 
10X1 200 FOLHAS CAPA 
DURA HARRY POTTER 
63600/ Jandaia 

DE R$ 116,60 

POR R$ 99,00
MOCHILA COM ALÇA 
BATMAN TEEN CAPAS 
6102/ Xeryus  

DE R$ 19,90

POR R$ 9,90
DVD ESQUADRÃO SUICIDA
Warner Video

DE R$ 29,90

POR R$ 19,90
BLU-RAY WARCRAFT – O 
PRIMEIRO ENCONTRO 
DE DOIS MUNDOS
Universal Pictures

R$ 29,50 (CADA)

CADERNO UNIVERSITÁRIO 
1X1 96 FOLHAS CAPA 
DURA STAR WARS 
61567-16/ Jandaia 

R$ 16,90
DVD INTERESTELAR 
Warner Video

R$ 26,50 (CADA)

CADERNO UNIVERSITÁRIO  
1X1 96 FOLHAS CAPA 
DURA HARRY POTTER 
63599/ Jandaia 

R$ 31,60 (CADA)

CADERNO UNIVERSITÁRIO 
1X1 96 FOLHAS CAPA 
DURA STAR WARS 
58185/ Jandaia 

R$ 281,10 (CADA)

MOCHILA COM ALÇA 
DUPLA FACE BATMAN 
TEEN PREMIUM 
6688/ Xeryus
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DE R$ 94,00  

POR R$ 84,90
BATMAN – O 
CAVALEIRO DAS 
TREVAS – EDIÇÃO 
DEFINITIVA
FRANK MILLER/ 
Panini

DE R$ 39,90  

POR R$ 35,90
SUPERNATURAL – O DIÁRIO 
DE JOHN WINCHESTER
ALEX IRVINE/ Gryphus

DE R$ 49,90  

POR R$ 44,90
O APRENDIZ DE 
ASSASSINO – LIVRO I 
ROBIN HOBB/ Leya

R$ 99,90
THE RESISTANCE – 
BOARD GAME 
Galápagos

R$ 124,90
YU GI OH – DECK DE 
DRAGÕES LENDÁRIOS

DE R$ 69,90  

POR R$ 62,90
O GUIA DEFINITIVO 
DO MOCHILEIRO 
DAS GALÁXIAS
DOUGLAS ADAMS/ Arqueiro

DE R$ 30,00  

POR R$ 26,90
DEADPOOL MASSACRA 
O UNIVERSO MARVEL
CULLEN BUNN/ Panini

R$ 179,90
DIXIT BOARD GAME
Galápagos

R$ 42,90 (CADA)

YU GI OH - DECK 
ESTRUTURAL YUGI & KAIBA

DE R$ 69,50  

POR R$ 62,50
OS PILARES DA TERRA 
– VOLUME ÚNICO
KEN FOLLETT/ Rocco

DE R$ 29,90  

POR R$ 26,90
FLASH – SEGUINDO EM FRENTE
FRANCIS MANAPUL, BRIAN 
BUCCELLATO/ Panini

R$ 34,90
BLACK STORIES –
BOARD GAME
Galápagos

R$ 14,90 
YU GI OH – CHAMAS DA 
DESTRUIÇÃO BOOSTER

DE R$ 44,90  

POR R$ 40,00
O LAR DA SRTA. 
PEREGRINE PARA 
CRIANÇAS PECULIARES
RANSOM RIGGS/ Intrínseca

DE R$ 44,00  

POR R$ 39,90
HOMEM-ARANHA SUPERIOR 
– VENON SUPERIOR 
DAN SLOTT/ Panini

R$ 119,90
MUNCHKIN – BOARD GAME
Galápagos

R$ 42,90
YU GI OH – COVIL 
DAS TREVAS – DECK 
ESTRUTURAL 

DE R$ 36,00  

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

R$ 499,90
MANSIONS OF MADNESS 
– BOARD GAME
Galápagos

R$ 7,90 
YU GI OH – DUELISTAS 
LENDÁRIOS ANTIGO 
MILÊNIO BOOSTER 

R$ 230,00 (CADA)

MOCHILA COM ALÇA 
DUPLA FACE ALICE 
TEEN PREMIUM 
6704/ Xeryus
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 > O aguardado game Spider-Man chega ao mercado no dia 7 
de setembro. O jogo, que será exclusivo para o PlayStation 4, 
traz Peter Parker e o Homem-Aranha convivendo em um mesmo 
mundo. De acordo com o site do game, a ideia foi entrelaçar as duas 
histórias e criar uma única que não seja obrigatoriamente somente 
de um super-herói, mas também de um ser humano. A trama foi 
criada pela Isomniac Games e promete surpresas para os fãs. 

LER&CIA / Game

esquece de diversos padrões de qua-
lidade que um bom jogo deve cum-
prir para atender aos fãs”, critica 
Micali. Para o novo game, ele co-
memora o fato de que não se trata 
de uma adaptação, “e sim de uma 
aventura inteiramente dedicada ao 
universo do ‘amigão da vizinhança’ 
e que está sob as ótimas mãos da In-
somniac, estúdio que tem muita ba-
gagem na estrada”.

Ainda que a desenvolvedora não 
tenha divulgado muitos detalhes da 
história, sabe-se que o game será 
algo inédito e completamente ba-
seado no universo do amigão da vi-
zinhança. O cenário das aventuras, 
como não poderia deixar de ser, é a 
cidade de Nova Iorque. Além disso, 
outro destaque do game é que traz 
um Peter Parker mais experiente, 
com 23 anos de idade e oito anos de 
experiência na função. 

SPIDER-MAN
TRAZ UM PETER 
PARKER MAIS MADURO 
EM UM GAME DE 
MUNDO ABERTO

Bruno Micali, redator do site 
Voxel, conta que o lançamento es-
tava sendo muito aguardado. “Nin-
guém imaginava que a Sony fosse 
se aliar à Marvel para a criação de 
uma nova aventura do Spider-Man, 
que estava bem sumido dos games.” 
As últimas aparições do aracnídeo 
nos games foram em jogos basea-
dos em filmes, o que é sempre vis-
to com desconfiança pelos fãs. “Es-
sas adaptações têm uma ‘sina’, um 
apelo comercial muito forte, que se 
aproveita do embalo do filme e se 

O primeiro jogo com o persona-
gem foi lançado em 1982 para Atari 
2600. De lá para cá, já foram quase 
40 aventuras lançadas para os mais 
diversos consoles e plataforma. Ser-
gio Oliveira, que é editor de conteú-
do do site Canal Tech, conta o que 
difere o lançamento do restante é o 
fato de que o novo game promete 
bastante liberdade para o jogador, 
colocando-o para verdadeiramen-
te ser o Homem-Aranha, usando e 
abusando de acrobacias e das teias 
para combater os inimigos. 
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Game / LER&CIA

Sergio Oliveira conta que algumas pistas fo-
ram fornecidas nos trailers, como, por exemplo, 
que há uma intensa movimentação no submundo 
do crime do game e que os vilões se reuniram para 
fazer Nova Iorque sucumbir. “Para tirar o super-
-herói do caminho e alcançar esse objetivo, os vi-
lões devem chantageá-lo usando Tia May e Mary 
Jane, que aparenta conhecer a identidade do he-
rói. Curiosamente, o jovem Miles Morales tam-
bém aparecerá no game como sendo um amigo 
de Peter Parker. Quem acompanha os quadrinhos 
sabe onde isso termina, então há alguma chance 
de vermos o manto do Homem-Aranha sendo pas-
sado de Peter Parker para o garoto.”

JOGO EM MUNDO ABERTO
E MECÂNICA DE COMBATE
A promessa da desenvolvedora é de trazer o 

“mundo mais vasto e interativo criado até o mo-
mento”. Uma série de atividades e missões sur-
gem espalhadas pela metrópole: roubos a bancos, 
assaltos, perseguições automobilísticas e comba-
tes aéreos. O herói precisará, ainda, enfrentar vi-
lões icônicos da franquia e também um novo ini-
migo. Objetos que revelam detalhes da história 
poderão ser coletados pelo caminho e o Homem-
-Aranha também terá a possibilidade de usar uma 
arma nova: o Spider-Drone móvel, que terá a fun-
ção de distrair e capturar inimigos.

Em relação à mecânica de combate, a habi-
lidade característica do personagem estará pre-
sente: se mover pelo cenário usando sua teia até 
mesmo em ambientes fechados. Além disso, o 
jogador poderá valer-se de habilidades acrobáti-
cas dinâmicas e finalizações ativas. “O combate 
é claramente inspirado na saga Batman Arkham, 
que definiu alguns padrões para o gênero: chutes 
e pontapés se entrelaçam em contragolpes que 
usam, entre outras coisas, elementos do cenário, 
como portas de carro, tampas de bueiro e mais”, 
observa Bruno Micali. 

Sérgio Oliveira ressalta que, durante os com-
bates, o personagem ficará rodeado de inimigos e 
será preciso aplicar combos sequenciais para der-
rotá-los. “Apesar dessa mecânica ter funcionado 
muito bem para o Batman, me preocupa como 
ela será aplicada ao Homem-Aranha, que é um 
super-herói menor, menos musculoso e muito 
mais ágil.” l

SPIDER 
MAN – PS4
Sony
R$ 199,90

CONHEÇA
O GAME:

Spider-man: 
uma aventura em 
mundo aberto 
que tem Nova 
Iorque como 
cenário.
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LER&CIA / Papelaria

POR R$ 13,90 
FITA MÁGICA 
SCOTCH 
12MMX20M 810 
3M BLISTER
3M

A PARTIR DE

R$ 23,50 (CADA)

CADERNO EXECUTIVO
COM ELÁSTICO CAMBRIDGE
Tilibra

Disponível com e sem pauta e em dois tamanhos: 10,3x14,6cm e 
12,8x20,8cm. A linha Cambridge consegue transmitir estilo e per-
sonalidade aos profissionais atualizados, conectados e altamente 
eficientes.

POR R$ 79,90
CANETA HIDRO 
0,4MM MINI 
STABILO 12UN 
COLORFUL IDEAS
55.5200/ Sertic

Estojo em formato de 
lâmpada contendo 12 mini 
canetas hidrográficas Stabi-
lo 0,4mm, incluindo quatro 
cores em neon.

R$ 179,9O (CADA)

BOLSA COM ALÇA MICKEY 
COURO MARROM E PRETA 
BMK78347/ Luxcel

R$ 39,10 (CADA)

PASTA CATÁLOGO 50 ENVELOPES 
DIVERSOS MODELOS 
Chies
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DESTAQUES!

DE R$ 76,00 

Trabalho, Educação e 
Inteligência Artificial

POR R$ 64,90 

Plasticidade Cerebral 
e Aprendizagem

DE R$ 112,00 
POR R$ 94,90 

Triagem e Consulta 
ao Telefone
DE R$ 60,00

POR R$ 51,00

Diagnósticos de 
Enfermagem da NANDA-I

DE R$ 130,00 
POR R$ 109,90  

DE R$ 70,00 
POR R$ 59,90

Treinamento Funcional 
para Atletas de 
Todos os Níveis

DE R$ 44,00
POR R$ 37,90

Aprendizagem Invertida 
para Resolver o Problema 

do Dever de Casa
DE R$ 117,00 

POR R$ 99,90

Mecânica dos Fluidos 
Coleção SCHAUM Memória - 3ed.

DE R$ 61,00 
POR R$ 49,90 

DE R$ 150,00 
POR R$ 129,00 

Treinamento de 
Habilidades em DBT - 2ed. 
Manual para o Terapeuta

DE R$ 120,00 
POR R$ 99,90 

Treinamento de 
Habilidades em DBT - 2ed. 

Manual para o PacienteDE R$ 359,00 
POR R$ 299,90 

Princípios de 
Química - 5ed. DE R$ 320,00 

POR R$ 264,90 

Ecologia - 3.ed.



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

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

A FX-991LA X é a calculadora cien-
tífica mais completa disponível no 
mercado. Ela é ideal para estudan-
tes de engenharia ou cursos de 
exatas em geral. 

DE R$ 74,90  

POR R$ 49,90 (CADA) 
MOUSE WIRELESS  
M170
Logitech 

O mouse Logitech M170 reúne toda 
a confiabilidade e precisão de um 
mouse com fio, porém com a con-
veniência que a tecnologia sem fio 
traz para o dia a dia. 

DE R$ 129,90  

POR R$ 89,90 
FONE DE OUVIDO 
BLUETOOTH 
SPORT PRETO
Bright 

Esse fone de ouvido bluetooth 
preto tem microfone integrado, 
possibilitando atender ao telefone 
e ouvir suas músicas preferidas 
com toda a liberdade da tecnolo-
gia sem fio.

DE R$ 304,20  

POR R$ 249,90 
MOUSE GAMER PRODIGY 
G403 12000 DPI
Logitech 

Tenha o desempenho de nível de 
jogadores profissionais. O mouse 
G403 é até oito vezes mais rápido 
do que um mouse padrão. Melhore 
seu jogo com essa ferramenta.

DE R$ 399,90 

POR R$ 369,90
HD EXTERNO 
EXPANSION 1TB USB 
3.0 STEA1000400
Seagate

Se você quer adicionar mais espaço 
de armazenamento ao seu compu-
tador e levar arquivos maiores em 
suas viagens, o HD Externo Portátil 
Seagate Expansion torna isso pos-
sível.

DE R$ 99,90  

POR R$ 79,90
FONE DE OUVIDO INEAR 
T110BLK BRANCO
JBL 

Os fones de ouvido JBL T110 são 
leves, confortáveis, compactos e 
possuem as melhores caracterís-
ticas: som grave pure, controle re-
moto de um botão com microfone 
e cabo resistentes. 

DE R$ 99,90  

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

Com design impactante, este com-
bo com mouse e mousepad é ide-
al para todos os gamers. Mouse 
gamer 2400 DPI, com 6 botões e 
textura emborrachada, led com 
transição em 6 cores. Acompanha 
o mousepad ideal.

DE R$ 1.199,90 

POR R$ 989,90 
IMPRESSORA 
MULTIFUNCIONAL L396
Epson 

A Epson EcoTank L396 é uma mul-
tifuncional tanque de tinta com-
pacta que proporciona baixo custo 
de impressão com alto rendimento, 
além de imprimir em frente e verso 
de forma automática. 
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Pendrive Cruzer Blade USB 2.0

* Velocidade de leitura de até 80MB/s; velocidade de gravação menor. Baseado em testes internos; performance pode ser menor dependendo do dispositivo host. 1 GB = 1.000.000.000 bytes. O armazenamento real do arquivo é menor. 1 O suporte ao vídeo Full HD 
(1920 x 1080) podem variar de acordo com o dispositivo, tamanho do arquivo e outros fatores. Visite o site www.sandisk.com/HD. SanDisk e SanDisk Ultra são marcas comerciais da Western Digital Corporation ou de suas afiliadas, registrada nos Estados Unidos e outros 
países. A marca e o logotipo microSDHC e microSDXC são marcas comerciais da SD-3C,LLC. Android é uma marca da Google Inc. O robô Android é reproduzido ou modificado a partir da obra criada e compartilhada pela Google, sendo utilizada de acordo com os 
termos descritos na Licença de Atribuição Creative Common 3.0. © 2018 Western Digital Corporation ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

A Western Digital Technologies, Inc. é a vendedora registrada e licenciada para produtos e serviços da marca SanDisk® nas Américas.
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(1920 x 1080) podem variar de acordo com o dispositivo, tamanho do arquivo e outros fatores. Visite o site www.sandisk.com/HD. SanDisk e SanDisk Ultra são marcas comerciais da Western Digital Corporation ou de suas afiliadas, registrada nos Estados Unidos e outros 
países. A marca e o logotipo microSDHC e microSDXC são marcas comerciais da SD-3C,LLC. Android é uma marca da Google Inc. O robô Android é reproduzido ou modificado a partir da obra criada e compartilhada pela Google, sendo utilizada de acordo com os 
termos descritos na Licença de Atribuição Creative Common 3.0. © 2018 Western Digital Corporation ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

A Western Digital Technologies, Inc. é a vendedora registrada e licenciada para produtos e serviços da marca SanDisk® nas Américas.
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BICHINHOS QUE
 >

 > Você sabia que praticamente todas as 
animações Disney contam com animais 

em sua história? Mesmo excluindo os 
filmes cujos personagens principais são 
o Mickey e sua turma, ainda assim, mais 
de 20 dos filmes animados do estúdio 
têm como protagonista algum animal. 

Hoje, não só os estúdios Disney, mas a in-
dústria do cinema como um todo utiliza esse 
amplo e divertido universo que é o mundo 

animal. Confira algumas curiosidades sobre 
produções com a temática.

>>>

AMAMOS
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Senhores cachorros
Quem não se lembra da clássica cena do macarrão 
em A Dama e o Vagabundo, de 1955? Outra cena 
desse filme deu muito trabalho para fazer: A briga 
entre o Vagabundo e os ratos. Para torná-la mais 
real um dos animadores do estúdio Disney manteve 
ratos vivos em uma gaiola próxima a sua mesa 
de trabalho para estudar seu comportamento e 
movimentos.

Rena e cachorro no estúdio
Não foram apenas os ratos que passearam pelos 
estúdios da Disney. Durante a produção de Frozen 
– Uma aventura congelante, uma rena de verdade 
foi levada para ser estudada pelos animadores. O 
objetivo era criar um Sven perfeito, a rena que tem 
um papel muito importante na história.
Mais recentemente, os estúdios também foram 
tomados por cachorros da raça xolo – o nome 
completo é xoloitzcuintli – para a criação de Dante, 
fiel escudeiro do menino Miguel em Viva – A vida 
é uma festa. Essa é uma raça típica do México e tem 
origem na civilização asteca.

Pets estranhos
Enquanto Kristoff – de Frozen – tem uma rena para 
chamar de sua, a garota Moana (do filme de mesmo 
nome) prefere outros bichinhos de estimação 
pouco usuais: um porquinho chamado Pua e um 
galo chamado Hei Hei – que sem querer embarca 
na aventura da protagonista. Falando nesses dois 
filmes, a rena Sven aparece por um segundo 
durante Moana: você já notou esse detalhe? 

Aventuras marinhas
Enquanto Moana se passa em alto-mar, lá no 
fundo do oceano outras histórias se desenrolam. 
Procurando Nemo e Procurando Dory levam o 
público a uma viagem emocionante pelo mundo 
submarino. Você sabia que após o lançamento do 
primeiro filme, em 2003, houve um aumento na 
procura por peixes-palhaço – espécie do Nemo 
e seu pai? Esse cenário foi tão significativo que, 
na ocasião da estreia de Procurando Dory, várias 
agências de proteção animal fizeram campanha 
alertando o público para não comprar o peixe 
cirurgião-patela (igual a Dory). Isso porque esse é 
um animal que não pode ser criado em cativeiro e 
seu comércio pode diminuir a população da espécie 
em habitat natural e coloca-la em risco.

DVD A PEQUENA 
SEREIA

Disney - Cinecolor
R$ 16,90

DVD  
FROZEN – UMA 

AVENTURA 
CONGELANTE

Disney - Cinecolor
R$ 16,90

DVD VIVA – A 
VIDA É UMA 

FESTA
Disney - Cinecolor

R$ 29,90

DVD 
PROCURANDO 

NEMO
Disney - Cinecolor

R$ 14,90

DVD 
PROCURANDO 

DORY
Disney - Cinecolor

R$ 14,90

DVD MOANA
Disney - Cinecolor

R$ 16,90

DVD PETS – A 
VIDA SECRETA 

DOS BICHOS
Universal Pictures 

R$ 16,90

DVD ZOOTOPIA 
– ESSA CIDADE 

É O BICHO
Disney - Cinecolor

R$ 14,90

DVD SING – 
QUEM CANTA 
SEUS MALES 

ESPANTA
Universal Pictures

R$ 16,90

DVD A DAMA E 
O VAGABUNDO

Disney - Cinecolor
R$ 16,90

LER&CIA / Cinema

ASSISTA
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Áudio e Vídeo / LER&CIA

R$ 29,90
DVD VINGADORES: 
GUERRA INFINITA
Disney - Cinecolor

No encontro mais épico de todos 
os tempos, Os Vingadores e seus 
aliados devem estar prontos para 
sacrificar tudo em uma tentativa 
de derrotar o poderoso Thanos 
antes que seus planos de devasta-
ção populacional acabem com o 
universo.

R$ 39,90
DVD JOGADOR Nº 1
Warner Video 

O mundo está ruindo em 2045 e a 
salvação está num universo de rea-
lidade virtual chamado Oasis. Nele, 
um easter egg esconde a fortuna 
de seu fundador. O jovem Wade 
Watts entra em uma busca cheia 
de mistérios e perigos.

R$ 39,90
DVD RAMPAGE: 
DESTRUIÇÃO TOTAL
Warner Video

O primatologista Davis (Dwayne 
Johnson) se vê em uma corrida 
cheia de adrenalina quando Geor-
ge, um gorila inteligente que está 
sob seus cuidados desde pequeno, 
sofre uma mutação que o torna 
agressivo e gigantesco.

R$ 39,90
DVD JURASSIC WORLD: 
REINO AMEAÇADO
Universal Pictures

Vivendo livres da presença hu-
mana na ilha Nublar, os dinos-
sauros agora enfrentam um novo 
problema: um vulcão está prestes 
a entrar em erupção. Devemos 
retornar à ilha e salvar os animais 
ou abandoná-los para uma nova 
extinção?

Aventuras 
marinhas e 
lendárias
Enquanto a gente vê 
peixes-palhaço e cirurgiões-
patela pelo mar, há um 
protagonista da Disney que 
você não vai encontrar no 
mundo real: Ariel. Apesar da 
protagonista sereia, o filme 
conta com uma infinidade 
de animais marinhos, 
como o peixe Linguado, o 
caranguejo Sebastião e a 
gaivota Sabidão.

Reunião 
de bichos
Mais recentemente, três 
filmes juntaram espécies 
de todos os tipos para criar 
animações divertidas para 
o público: Sing – Quem 
canta seus males espanta; 
Pets – A vida secreta dos 
bichos e Zootopia – Essa 
cidade é o bicho.
Zootopia é o sexto longa-
metragem da Disney sem 
a presença de personagens 
humanos e traz inúmeras 
referências culturais, 
como do filme O poderoso 
chefão e do seriado The 
breaking bad. 
Já fora dos estúdios Disney, 
Sing fez sucesso não 
apenas por sua história, 
mas também por sua trilha 
sonora. Ao longo do filme, 
são mais de 80 canções 
compostas desde a década 
de 1940. Em Pets, os 
protagonistas são os bichos 
de estimação e o que eles 
fazem quando os donos não 
estão por perto! O filme foi a 
primeiro a arrecadar mais de 
US$ 100 milhões em apenas 
um final de semana! l

DISPONÍVEL A 
PARTIR DE

03.10.18
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R$ 34,90
DESVENDANDO 
OS SEGREDOS DA 
LINGUAGEM CORPORAL
ALLAN PEASE, BARBARA PEASE 
/ Sextante

R$ 32,00
ORGULHO E PRECONCEITO 
– EDIÇÃO LUXO
JANE AUSTEN / Landmark

R$ 39,90
A GAROTA QUE VOCÊ 
DEIXOU PARA TRÁS
JOJO MOYES / Intrínseca

R$ 57,90
OS 7 HÁBITOS DAS 
PESSOAS ALTAMENTE 
EFICAZES
STEPHEN R. COVEY / Best Seller

R$ 59,90
COMO FAZER AMIGOS & 
INFLUENCIAR PESSOAS
DALE CARNEGIE / Nacional
 

R$ 24,90
38 ESTRATÉGIAS 
PARA VENCER 
QUALQUER DEBATE
ARTHUR SCHOPENHAUER / Faro 
Editorial

R$ 37,90
O PODER DO 
SUBCONSCIENTE
JOSEPH MURPHY / Best Seller

R$ 39,90
A ÚNICA COISA
JAY PAPASAN / Novo Século

R$ 48,40
QUEM PENSA ENRIQUECE 
NAPOLEON HILL / Fundamento

R$ 49,90
O DIÁRIO DE ANNE FRANK
MIRJAM PRESSLER, OTTO H. 
FRANK / Record 

R$ 34,90
VIOLETAS NA JANELA
VERA LÚCIA MARINZECK DE 
CARVALHO / Petit

R$ 59,90
SAPIENS - UMA BREVE 
HISTÓRIA DA HUMANIDADE
YUVAL NOAH HARARI / LPM

R$ 32,90
“EU E MINHA BOCA 
GRANDE!”
JOYCE MEYER / Bello

R$ 29,90 
JESUS, O MAIOR 
PSICÓLOGO QUE JÁ EXISTIU
MARK W. BAKER / Sextante

R$ 39,90
AS CINCO LINGUAGENS 
DO AMOR
GARY CHAPMAN / Mundo Cristão

R$ 29,90
A MÁGICA DA ARRUMAÇÃO
MARIE KONDO / Sextante
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R$ 44,90
QUEM PENSA ENRIQUECE 
- O LEGADO
NAPOLEON HILL / CDG
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R$ 29,90
A MORTE É UM DIA QUE 
VALE A PENA VIVER
ANA CLAUDIA QUINTANA 
ARANTES / Leya

R$ 29,90
O PODER DA AÇÃO
PAULO VIEIRA / Gente

R$ 16,90
MOMENTOS DE 
REFLEXÃO - ACADEMIA 
CHICO XAVIER / Planeta

R$ 49,90
ORIGEM
DAN BROWN / Arqueiro

R$ 59,90
FOCO NA PRÁTICA
PAULO VIEIRA / Gente

R$ 59,90
MEU PLANO PERFEITO
THOMAS NELSON PUBLISHERS / 
Thomas Nelson

R$ 34,90
O HOMEM MAIS 
INTELIGENTE DA HISTÓRIA
AUGUSTO CURY / Sextante

R$ 42,90
A GAROTA NO TREM 
PAULA HAWKINS / Record

R$ 39,90
PILARES PARA UMA 
VIDA SAUDÁVEL 
MOHAMAD BARAKAT / Vital

R$ 39,90
O SOM DO AMOR
JOJO MOYES / Intrínseca

R$ 49,90
AS SETE IRMÃS - LIVRO 1
LUCINDA RILEY / Arqueiro

R$ 49,90
A ÁRVORE DOS ANJOS
LUCINDA RILEY / Arqueiro

R$ 34,90
QUATRO VIDAS DE 
UM CACHORRO
W BRUCE CAMERON / 
HarperCollins

R$ 29,90
POLLYANNA
ELEANOR H PORTER / Autêntica

R$ 49,90
BOX MARVEL - GUERRA 
CIVIL - GUERRAS SECRETAS
STUART MOORE / Novo Século

R$ 31,90
OUTROS JEITOS DE 
USAR A BOCA
RUPI KAUR / Planeta

R$ 34,90
O MILAGRE DA MANHÃ
HAL ELROD / Best Seller

R$ 32,90
VIVER EM PAZ PARA 
MORRER EM PAZ
MARIO SERGIO CORTELLA / Planeta

63SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018



R$ 39,90
O HOMEM MAIS FELIZ 
DA HISTÓRIA 
AUGUSTO CURY / Sextante

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

R$ 34,90
COMO OS ANIMAIS 
SALVARAM MINHA VIDA
LUISA MELL / Globo

R$ 44,90
TODAS AS FLORES 
QUE EU GANHEI
SANDRA CARNEIRO, ESPIRITO 
LUCIUS / Vivaluz

R$ 34,90
A SORTE SEGUE 
A CORAGEM
MARIO SERGIO CORTELLA / 
Planeta

R$ 39,90
POR QUE AS PESSOAS 
MENTEM
GREGORY HARTLEY, MARYANN 
KARINCH / Universo dos Livros

R$ 34,90
FAZENDO AS PAZES 
COM O CORPO
DAIANA GARBIN / Sextante

R$ 59,90
DESPERTE SEU 
GIGANTE INTERIOR 
TONY ROBBINS / Best Seller

R$ 29,90
SEM FÔLEGO
ABBI GLINES / Arqueiro
 

R$ 29,90
SOCORRO, MEU FILHO 
NÃO TEM LIMITES
AUGUSTO CURY / Academia

R$ 49,90
DEIXADA PARA TRÁS
CHARLIE DONLEA / Faro Editorial

R$ 129,90
BOX GRANDES OBRAS DE 
TOLSTOI - 3 VOLUMES
LEON TOLSTOI / Nova Fronteira

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

R$ 32,90
ZEN PARA DISTRAÍDOS
MONJA COEN, NILO CRUZ / 
Academia

R$ 59,90
LOVECRAFT - 
EDIÇÃO COSMIC
H. P. LOVECRAFT / DarkSide

R$ 139,90
BOX SHERLOCK HOLMES
ARTHUR CONAN DOYLE / 
HarperCollins

R$ 34,90
UM HOMEM DE SORTE
NICHOLAS SPARKS / Arqueiro

R$ 39,90
RIO VERMELHO
AMY LLOYD / Faro Editorial
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R$ 24,90
DINHEIRO É EMOCIONAL
TIAGO BRUNET / Vida

R$ 49,90
DIA A DIA COM SPURGEON 
- MANHÃ E NOITE
CHARLES H SPURGEON / RBC

R$ 41,90
O TATUADOR DE 
AUSCHWITZ
HEATHER MORRIS / Planeta

R$ 19,90
BOM DIA, ESPÍRITO SANTO 
BENNY HINN / Thomas Nelson

R$ 46,90
O ASSASSINO DO ZODÍACO 
SAM WILSON / Jangada

R$ 30,00
O MAIOR PODER DO MUNDO
TIAGO BRUNET / Vida

R$ 34,90
VOCÊ PODE CURAR 
SUA VIDA
LOUISE L HAY / Best Seller

R$ 29,90
DESFODA-SE
GARY JOHN BISHOP / Figurati

R$ 19,90
PERGUNTAS E RESPOSTAS
LARISSA MANOELA / 
HarperCollins

R$ 34,90
ORGULHO E PRECONCEITO
JANE AUSTEN / Principis

R$ 39,90
O DIÁRIO DE MYRIAM
PJILIPPE LOBOJOIS, MYRIAM 
RAWICK / DarkSide

R$ 49,90
EU SOU ERIC ZIMMERMAN
MEGAN MAXWELL / Essência

R$ 39,90
VOCÊ É A SUA CURA
DEEPAK CHOPRA, RUDOLPH E 
TANZI / Alaúde

R$ 29,90
RESOLVA A P RRA DOS 
SEUS PROBLEMAS
LAURA JANES WILLIAMS / Astral 
Cultural

R$ 60,00
UMA VIDA SEM LIXO
CRISTAL MUNIZ / Alaúde

R$ 28,00
HO’OPONOPONO 
SEM MISTÉRIOS
LAURENCE LUYE TANET / 
Pensamento

R$ 44,90
AGILIDADE EMOCIONAL
SUSAN DAVID / Cultrix

R$ 34,90
A BARRACA DO BEIJO
BEETH REEKLES / Astral Cultural

R$ 29,90
POR TODAS NÓS 
ELLORA HAONNE / Astral Cultural

R$ 52,90
O SOL É PARA TODOS
HARPER LEE / José Olympio
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ZOOM
Confira alguns destaques 
dos eventos culturais de 
junho, julho e agosto:

MÁRCIA FERNANDES

A sensitiva lançou o 
livro Xô, encosto! no 
Shopping Palladium 
de Curitiba. O en-
contro foi no dia 16 de 
junho e atraiu mais de 400 
pessoas que interagiram com a autora.

LUIZ FELIPE PONDÉ
O filósofo, escritor 
e ensaísta lançou a 
obra Espiritualidade 
para corajosos no 
Shopping Palladium 
de Curitiba, no dia 18 
de junho, participou de um agradável 
bate-papo com os leitores e assinou o 
livro.

CLUBE DO VINHO 
- JAVIER PÉREZ

O responsável pela 
área de exportações 
da Bodegas Valdemar 
ministrou palestra sobre 
os vinhos espanhóis, explicou os cuida-
dos na produção das bebidas e coorde-
nou a degustação de três rótulos.

MARCOS PIANGERS
A loja do Shopping 
Estação, em Curiti-
ba, recebeu, no dia 
28 de junho, o autor 
e palestrante para 
lançar O poder do Eu Te 
Amo. Cerca de 200 pessoas conver-
saram com Piangers, sua esposa e as 
filhas em um evento descontraído.

ELLORA HAONNE

A jovem you-
tuber lançou 
o livro Por 
todas nós, 
participou de 
uma conversa 
com mais de 250 
pessoas e assinou inúmeros 
exemplares. O encontro foi no 
dia 21 de julho, no Shopping 
Palladium, em Curitiba.

NEWTON 
ISHII E LUÍS 
HUM-
BERTO 
CARRIJO

O agente 
federal re-
cém-aposentado e o jornalista 
vieram a Curitiba para lançar a 
obra O carcereiro – O japonês 
da Federal e os presos da Lava 
Jato. O evento foi no dia 26 de 
julho, na loja do ParkShoppin-
gBarigüi e reuniu mais de 300 
pessoas.

PADRE 
MARCELO 
ROSSI

O sacerdo-
te lançou o 
livro Metanoia 
em diversas lojas do Grupo 
Livrarias Curitiba. No dia 24 de 
julho ele esteve em Londrina 
e no dia 31, em São José (SC). 
No mês de agosto ele continuou 
os eventos em São José dos 
Pinhais (dia 7), São Paulo (dia 
14), Joinville (dia 28) e Jacareí 
(SP). Cerca de 9 mil pessoas 
estiveram nos encontros.

FRED ELBONI
O escritor lançou a obra 
Você e outros pensamentos 
que provocam arrepio em 

Blumenau, Florianópolis, 
Curitiba e Maringá durante 
os meses de julho e agosto. 
Ele conversou com mais 
de 500 pessoas e assinou 
centenas de livros.

BIBI TATTO
A youtuber lançou o livro 
O diário de Bibi – Porque a 
adolescência é a melhor/pior 
fase da vida? em Curitiba no 
dia 25 de agosto, no Shopping 
Palladium. Ela conversou com 
mais de 400 pessoas, cantou 
com o público e assinou o livro.

VICTORIA AVEYARD

A escritora americana lançou 
o desfecho da série A rainha 
vermelha em Curitiba, no dia 
16 de agosto, no Shopping 
Palladium. Ela conversou com 
mais de 500 fãs, falou sobre os 
livros da saga e assinou mais de 
900 exemplares.

CLÓVIS DE 
BARROS 
FILHO

O escritor, 
palestrante 
e consultor 
de empresas 
lançou a obra Shinsetsu: 
O poder da gentileza no 
dia 20 de agosto, na loja 
do ParkShoppingBarigüi, 
em Curitiba. Ele interagiu 
com mais de 300 pessoas 
e fez dedicatórias em 
diversos livros.
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— Bom dia, senhor! — a voz que as-
sombrava seus sonhos o acordou — 
Uma manhã nublada, lamento infor-
mar. 

Enzo mirou por entre as pálpe-
bras inchadas a tela do celular na 
mesa de cabeceira. Sete horas, como 
sempre. 

— Eu não havia dito que hoje 
queria levantar às sete e quinze? — 
perguntou, irritado. 

— Não seria correto, senhor — o 
despertador respondeu. 

— Malditos algoritmos prediti-
vos... — resmungou Enzo, arrastan-
do-se para fora da cama. 

Ao abrir o armário, uma camisa 
social branca, calças jeans, meias pre-
tas e um par de sapatênis de couro ve-
getal o aguardavam. 

— Suponho que eu seja voto ven-
cido nisso também. 

— De modo algum, senhor — 
defendeu-se o armário — Nós ape-

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

 > Em 2018, o Grupo 
Livrarias Curitiba 
realizou mais uma 
edição do seu tradicional 
Concurso de Contos. 
Ao todo, foram mais 
de mil contos inscritos 
por escritores de todo 
o país. Entre eles, 
foram selecionados 
seis ganhadores. 
Confira o conto Se 
dizem os dados, de 
Vinícius Machado 
Vieira, da cidade do 
Rio de Janeiro (RJ).

nas realizamos os seus desejos, con-
forme... 

— Sei, sei — Enzo pôs-se a vestir 
a roupa, suspirando — Conforme di-
zem os dados. 

Deixando o quarto, se dirigiu ao 
banheiro. Lá, encontrou a paz — 
cansado de ouvir os conselhos da la-
trina sobre o horário ótimo para vi-
sitá-la, Enzo optara por programá-la 
para que silenciasse em sua presen-
ça. Mesmo assim, em sua cabeça, 
as descargas soavam como burburi-
nhos de aprovação. Além do mais, 
tinha certeza que o vaso continua-
va desrespeitando sua privacidade, 
pois, embora lhe faltassem provas, 
jurava que o falastrão conversava 
frequentemente com o filtro sobre a 
regularidade com que Enzo esvazia-
va a bexiga. 

O alarme da geladeira disparou 
na cozinha, para apressá-lo. Após 
Enzo enfim abandonar o refúgio si-
lencioso do banheiro e abrir a porta 
do aparelho refrigerador, os insisten-
tes ruídos cessaram. 

— Você está... — a geladeira co-
meçou. 

— Sei, sei. Atrasado. 

— Tendendo a se atrasar, na ver-
dade — o utensílio o corrigiu 

— Tomei a liberdade de preparar 
sua vitamina. 

— Vitamina? Hoje eu acordei 
com vontade de cereal. 

— Impossível. 
— Você está me chamando de 

mentiroso?! 
— Bom, os dados é que não men-

tem... — a geladeira sentenciou. 
Que audácia dessa atrevida!, 

Enzo pensou. Ele bebeu dois goles 
da vitamina e despejou o restante no 
interior da geladeira. 

— Limpe essa sujeira, sua máqui-
na de quinta categoria. Enquanto ba-
tia os pés para fora do apartamento, 
escutou a réplica do utensílio: — Eu 
não vou me esquecer disso! Já está no 
seu perfil! 

O elevador não emitiu sequer 
uma palavra depois de cumprimen-
tá-lo com um “Bom dia!” constran-
gido; porém, Enzo sabia que aquela 
engenhoca — de natureza introverti-
da, mas perspicaz — registrava tudo: 
nenhum detalhe escapava das lentes 
de suas câmeras. 

Assim que saiu para a garagem, o 
carro ligou. — Vamos, senhor! — o 
automóvel instigou-o — Temos que 
recuperar os segundos perdidos. 

Enzo retardou as passadas de pro-
pósito. Ao largar-se no acento princi-
pal, o carro deu partida, e o sistema 
de som iniciou um funk clássico. — 
Essa não é a música certa — Enzo 
protestou. 

— Permita-me discordar, senhor 
— disse o veículo — Fomos notifica-
dos sobre o seu humor atual.

— A geladeira me dedurou? 
— Bom, antes mesmo do inci-

dente na cozinha, a... 
— Sei, sei — Enzo inspirou fun-

do e cerrou os olhos — Aquela pri-
vada fofoqueira dos infernos! l

ILUSTRAÇÃO: ROBSON VILALBA/ THAPCOM

SE DIZEM 
OS DADOS...

LER&CIA / concurso de 
contos
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PARANÁ
CURITIBA

SIGA O CORAÇÃO – O GUIA DO AMOR INFINITO
 SÁBADO, DIA 1º, 13h

 Livrarias Curitiba – Shopping Palladium
Lançamento do livro, bate-papo 
e sessão de autógrafos com Erick 
Mafra.
A obra é uma história que ensina que, 
mesmo nos momentos mais difíceis, 
não estamos sozinhos. O coração está 
sempre conosco, nos guiando além 
dos medos para a lembrança de valo-
res verdadeiros como gentileza, amor 
e carinho.
Erick Mafra é blogueiro, influencia-
dor, ator, modelo, produtor de con-
teúdo, youtuber, produtor e diretor 
de vídeos e autor do best-seller O 
garoto do sonho. 

- Serão distribuídas 400 senhas numéricas, gratuitas e exclusivas 
para clientes Leio+, a partir de 11 de agosto, na Livrarias Curitiba do 
Shopping Palladium.

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

- Nesse encontro será assinado somente os títulos Siga o coração e O 
garoto do sonho em quantidades ilimitadas por pessoa.

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

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

- As fotos serão feitas com o celular do cliente. Um representante da 
editora/livraria fará as imagens no mento em que o cliente estiver 
recebendo a dedicatória do autor.

MULHERES E SUAS 
QUESTÕES

 QUARTA-FEIRA, DIA 19, 19h30

 Livrarias Curitiba – Shopping 
Palladium
Lançamento do livro, bate-papo e 
sessão de autógrafos com Tânia Már-
cia Augusto Bueno.
A obra faz uma leitura das transforma-
ções corporais, psíquicas e sociais que 

a mulher passa por volta da quinta década de vida e sua sexualidade. 
Também explana esse universo da mulher em uma visão psicanalítica.
Tânia Márcia Augusto Bueno é psicóloga clínica e psicoterapeuta.

LEI DA MATA ATLÂNTICA 
COMENTADA – 2ª EDIÇÃO

 TERÇA-FEIRA, DIA 25, 19h30

 Livrarias Curitiba –  
ParkShoppingBarigüi

Lançamento do livro, bate-papo e 
sessão de autógrafos com Alexan-
dre Gaio.
A obra traz comentários de cada ar-
tigo da Lei n.º 11.428/2006 (Lei da 
Mata Atlântica), analisados em con-
junto com o seu decreto regulamen-
tador e a sua repercussão quanto à 
proteção, utilização e exploração do 
bioma Mata Atlântica.
Alexandre Gaio é Promotor de Justiça no Paraná, membro da Asso-
ciação Brasileira dos Membros do Ministério Público do Meio Ambien-
te, mestre em Direito Econômico e Socioambiental pela PUC-PR.

LONDRINA

CLUBE DO LIVRO – 
AMIGOS DE PALAVRA 
DAS IRMÃS DE PALAVRA

 SÁBADO, DIA 8, 16h30

 Livrarias Curitiba – Catuaí 
Shopping Londrina

Participe do clube de leitura, venha trocar ideias, compartilhar histó-
rias e ampliar seu conhecimento. Nessa edição o tema a ser debatido 
é a obra Belas maldições, de Mircea Eliade.
A mediação será feita por Dany Fran – jornalista, editora da RPC TV 
e autora do romance Dias nublados – e Kelly Shimohiro, psicóloga, 
apaixonada por literatura e autora do romance O estranho contato. 
Em 2015 as duas lançaram o site www.irmasdepalavra.com.br 

MARINGÁ

O DIÁRIO DE BIBI – PORQUE A ADOLESCÊNCIA 
É A MELHOR/PIOR FASE DA VIDA?

 DOMINGO, DIA 9, 13h

 Livrarias Curitiba – Catuaí Shopping Maringá

Lançamento do livro, bate-papo e sessão  
de autógrafos com Bibi Tatto.
Amores, incertezas, inseguranças, timidez, problemas do passado e, 

AGENDA  CULTURAL
Fique por dentro de alguns dos eventos que acontecerão nas lojas da 
Livrarias Curitiba e Livrarias Catarinense da sua cidade em setembro
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acima de tudo, a superação deles são 
apenas alguns dos ingredientes que fa-
zem parte dessa obra. Prepare-se para 
entender por que a adolescência é a me-
lhor/pior fase da vida com o novo livro 
da autora.
Bibi Tatto é considerada uma das 
maiores youtubers do Brasil, já 
foi indicada a várias premiações 
importantes, incluindo o Kids Choice 
Awards 2018. Tem mais de meio milhão 
de seguidores no Twitter, mais de 45 
milhões de inscritos no YouTube e mais 
de 1 milhão de inscritos no Instagram. 
É autora dos best-sellers Isolados – O 
enigma e Um novo mundo.

- Serão distribuídas 250 senhas numéricas, gratuitas e exclusivas para 
clientes Leio+, a partir de 28 de julho, na loja do Catuaí Shopping 
Maringá.

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

- Nesse encontro serão assinados até três livros por pessoa, sendo que 
um deles deve ser O diário de Bibi.

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

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

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

COISAS QUE APRENDEMOS 
QUANDO É TARDE DEMAIS

 QUINTA-FEIRA, DIA 13, 19h30

 Livrarias Curitiba – Maringá 
Park Shopping Center
Lançamento do livro, bate-papo e 
sessão de autógrafos com Eliton Oli-
veira.
A obra fala de temas que nunca dei-
xam de ser atuais, apesar da maior 
parte da narrativa se passar entre 
1959 e 1999. Abuso, violência, aban-
dono e ausência são alguns desses 
temas e norteiam a vida de quatro amigas de in-
fância que se separam ainda adolescentes e voltam a se reencontrar 
vinte e seis anos depois em torno de uma tragédia. 
Eliton Oliveira é escritor, roteirista de cinema e publicitário.

CLUBE DO LIVRO – AMIGOS DE 
PALAVRA DAS IRMÃS DE PALAVRA

 SÁBADO, DIA 29, 16h30

 Livrarias Curitiba – Maringá Park 
Shopping Center
Participe do clube de leitura, venha tro-
car ideias, compartilhar histórias e am-
pliar seu conhecimento.  Nessa edição o tema a ser debatido é a obra 
Um martini com o diabo, de Cláudia Lemes.
A mediação será feita por Dany Fran – jornalista, editora da RPC TV 

e autora do romance Dias nublados – e Kelly Shimohiro, psicóloga, 
apaixonada por literatura e autora do romance O estranho contato. 
Em 2015 as duas lançaram o site www.irmasdepalavra.com.br 

SANTA CATARINA
BALNEÁRIO CAMBORIÚ

GESTÃO DA SALA DE AULA
 SEXTA-FEIRA, DIA 14, 19h30

 Livrarias Catarinense – Balneário Shopping
Lançamento do livro, bate-papo e sessão de autógrafos com Mar-
celo da Silva.
O assunto torna cada vez mais im-
portante para o professor da atuali-
dade. Muitos enfrentam problemas 
com a indisciplina em suas aulas, 
têm alunos com dificuldades de 
aprendizagem, mas com boa ges-
tão pode-se amenizar e até solucio-
nar essas questões.
Marcelo da Silva é professor, es-
critor e palestrante. É mestre em 
Planejamento Urbano e Desenvol-
vimento Socioambiental e espe-
cialista em Gestão Escolar. Leciona 
no Instituto Federal Catarinense – 
Câmpus Camboriú.

GUIA LITERÁRIO PARA MACHOS
 TERÇA-FEIRA, DIA 18, 19h30

 Livrarias Catarinense  
– Balneário Shopping
Lançamento do livro, bate-papo e 
sessão de autógrafos com Caléu Nil-
son Moraes.
Internet de alta velocidade, streaming, 
portabilidade de informações. Na era 
(paranoica?) da informação, a obra é 
para os machos encontrarem respostas 
na literatura para os problemas da vida.
Caléu Nilson Moraes é doutor em Estu-
dos da Tradução e mestre em Antropo-
logia pela UFSC.

SELF COACHING
 QUINTA-FEIRA, DIA 27, 19h30

 Livrarias Catarinense  
– Balneário Shopping
Lançamento do livro, bate-papo e ses-
são de autógrafos com Priscila Dallag-
nolo.
Depois de adentrar neste universo onde 
o conhecimento de si proporciona um 
grau mais elevado de valores universais 
chamados de zona de excelência inte-
rior, a autora percebe que desenvolver 
competências-chaves é exigido para a 
transformação do coração.
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Priscila Dallagnolo é mestranda em Coaching pela Flórida Christian 
University, Master PNL/Coach, mentora holística e pesquisadora dos 
processos de coaching de vida e carreira. Foi embaixadora do Con-
gresso Brasileiro de Autoconhecimento, realizado em Balneário Cam-
boriú em 2018.

BLUMENAU

CULTURA, DIVERSÃO E CÉREBRO? 
 QUINTA-FEIRA, DIA 13, 19h30

 Livrarias Catarinense – Neumarkt Shopping
Participe de um divertido en-
contro com Nádia Melo, Maicon 
Tenfen e Ricardo Spinelli e sai-
ba o que esses tópicos têm em 
comum. Estimule seu cérebro a 
pensar mais, criar mais e divirta-
-se com as informações do livro 
e jogo Quissama.
Nádia Melo é diretora franquea-
da do SUPERA Ginástica Para o 
Cérebro. Maicon Tenfen é autor 
do livro Quissama vol. 1 e 2. Ri-
cardo Spinelli é professor da FURB e criador do jogo Quissama.

JESUS O MAIOR VENDEDOR QUE JÁ EXISTIU 
 QUINTA-FEIRA, DIA 27, 19h30

 Livrarias Catarinense  
– Neumarkt Shopping
Lançamento do livro, bate-papo e 
sessão de autógrafos com Fabrício 
Hoeppers.
A obra é inspirada para auxiliar ven-
dedores de todos os nichos, aborda 
temas como o atendimento ao cliente, 
perfil adequado e mudança de com-
portamento para ter resultados ex-
traordinários.
Fabrício Hoeppers é escritor, pales-
trante motivacional e atua no ramo de vendas desde os 12 anos de 
idade.

CRICIÚMA

ZIZZ E A MULHER EM PÓ
 QUARTA-FEIRA, DIA 5, 19h

 Livrarias Catarinense  
– Nações Shopping
Lançamento do livro, bate-papo e 
sessão de autógrafos com J. C. Ze-
ferino.
O ano é 2048, o futuro apresenta-se 
maravilhoso na maior parte da vida. 
Assim, um grupo de cientistas criaram 
os seres pó. Homens e mulheres gene-
ticamente alterados com o propósito 
de servir ao seu usuário.
J.C Zeferino é autor do romance Nirvana viagem ao centro da alma e 
agora segue com o novo título, uma divertida comédia futurista. 

ITEM 40
 QUARTA-FEIRA, DIA 12, 19h

 Livrarias Catarinense – Nações 
Shopping

Lançamento do livro, bate-papo e sessão 
de autógrafos com Salesio Junior.
Tiago é obrigado a encarar as consequên-
cias após uma tentativa de suicídio, quan-
do se vê frente a frente com a morte. Ele, 
então, tem que enfrentar seus problemas, 
partindo assim em uma jornada de autoco-
nhecimento para aprender a dar valor para 
coisas que antes negligenciava. 
Salesio Junior é aspirante a escritor que 
publica seu primeiro livro.

FLORIANÓPOLIS

ADRIANE FORSTER CONTA HISTÓRIAS
 SÁBADOS, DIAS 1º, 8, 15 e 22 DE SETEMBRO, 15h

 Livrarias Catarinense – Continente Shopping

Traga as crianças para uma contação de histórias especial!

WORKSHOP: TRANSFORMAÇÕES DA 
ADOLESCÊNCIA, MUITO ALÉM DA PUBERDADE

 TERÇA-FEIRA,  
DIA 18, 20h

 Livrarias 
Catarinense – 
Continente Shopping

Entenda o que se pas-
sa biologicamente no 
desenvolvimento do 
sistema nervoso de um 
adolescente e como isso 
afeta a sua vida.
O encontro será media-
do por Eduardo Breviglieri, que é doutor em Fito-química e Ativida-
de Biológica e coordenador do curso de Farmácia da Faculdade de 
Tecnologia Nova Palhoça (FATENP).

WORKSHOP: FALAR EM PÚBLICO NÃO É O BICHO
 QUINTA-FEIRA,  

DIA 20, 20h

 Livrarias 
Catarinense – 
Continente Shopping

Aprenda técnicas de 
como falar em publico, 
lidar com a ansiedade e 
impressionar seus cole-
gas, tudo na prática.
O encontro será mediado por Elizete Lanzoni Alves, que é doutora 
em Direito a pós-doutoranda em Ciências Sociais Aplicadas na Espa-
nha. É membro fundadora e diretora executiva da Academia Catari-
nense de Letras Jurídicas, coordenadora do curso de Direito da Facul-
dade de Tecnologia Nova Palhoça (FATENP).
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MINHA VIDA EM DIREÇÃO AO MAR
 QUARTA-FEIRA, DIA 26, 19h30 

 Livrarias Catarinense – 
Beiramar Shopping
Lançamento do livro e sessão de 
autógrafos com Marcone Tavella.
A obra traz informações para nun-
ca desistir de se encontrar e nunca 
parar de lutar por aquilo que se so-
nha. A história envolve fé, bravura 
e amizade selada pelo despertar 
de um amor capaz de dar razão a 
tudo que ela sempre buscou.
Marcone Tavella é jornalista com 
experiência nas principais reda-
ções catarinenses e escreve para 
O Estado de São Paulo.

JOINVILLE

EXPEDIÇÕES GARBE – 
RELATOS E MEMÓRIAS

 QUINTA-FEIRA, DIA 13, 19h

 Livrarias Curitiba – Garten 
Shopping
Lançamento do livro, bate-papo e 
sessão de autógrafos com Bruno 
Garbe.
A obra traz os bastidores das viagens 
de Ernesto Garbe (1853 a 1925), um 
renomado naturalista, colecionador, 
taxidermista e estudioso. O livro re-
trata a atmosfera humana das via-
gens, documentando a terra, a fauna 
e a flora, também a maneira que contatavam tribos indígenas desco-
nhecidas.

HAPPY ART COM ALAN SANT’ANNA
 QUARTA-

FEIRA, DIA 19, 
19h30

 Livrarias 
Curitiba – 
Shopping 
Mueller 
Joinville
Você é nosso 
convidado para 
um encontro 
com o escritor 
e consultor de 
empresas Alan Sant’Anna.
Durante a conversa ele vai falar sobre liderança, administração eficaz 
do tempo, disciplina pessoal, sucesso profissional, gerenciamento de 
estresse e muito mais. 
Alan Sant’Anna já realizou mais de 1700 palestras no Brasil, é autor 
dos livros Disciplina: O caminho da vitória, Tempo e sucesso e Equi-
líbrio para uma vida melhor e colaborador em veículos de comuni-
cação.

SÃO PAULO
DIADEMA

OFICINA CRIATIVA PLAY-DOH
 SÁBADO, DIA 1º, 17h

 Livrarias Curitiba – 
Shopping Praça da Moça 
Tragam as crianças e venham se 
divertir com o uso dos produtos 
Play-Doh e as atrações educativas 
para toda família. A oficina criativa 
será coordenada pelos profissionais do Ateliê Maria Flor, referência 
em ações de entretenimento infantil.

OFICINAS CRIATIVAS COMPACTOR
 SÁBADO, DIA 15, 17h

 Livrarias Curitiba – Shopping Praça da Moça

Tragam as crianças e venham se divertir com o uso dos produtos 
Compactor e as atrações educativas para toda família. As oficinas 
criativas serão coordenadas pelos profissionais do Ateliê Maria Flor, 
referência em ações de entretenimento infantil.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ALLENDE: HISTÓRIA DE SALVADOR ALLENDE 
NO CINEMA DE PATRICIO GUZMÁN

 TERÇA-FEIRA, DIA 11, 19h

 Livrarias Curitiba  
– Vale Sul Shopping
Lançamento do livro, bate-papo 
e sessão de autógrafos com Fábio 
Monteiro.
Eleito democraticamente em se-
tembro de 1970, Salvador Allende 
apoiava uma instituição destinada 
à democratização da sétima arte, a 
Chile Films. O momento reconhe-
cia o cinema como um “direito do 
povo” e exigia cineastas compro-
metidos com a “grande tarefa de 
libertação nacional”. 
Fábio Monteiro é doutorando em 
História e com especialização em Cinema Documentário. É professor 
de Humanidades e produtor do canal Vestibular em Cena, destinado 
à divulgação de conteúdos de História, Filosofia e Literatura. 

SÃO PAULO

OFICINA CRIATIVA PLAY-DOH
 SÁBADO, DIA 22, 17h

 Livrarias Curitiba – Shopping Metrô Tucuruvi 
Tragam as crianças e venham se divertir com o uso dos produtos 
Play-Doh e as atrações educativas para toda família. A oficina cria-
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BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Todo sábado, às 15h, no 
Balneário Shopping

BLUMENAU 
Todo sábado, às 15h, no Neumarkt 
Shopping e no Norte Shopping

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

CURITIBA
Todo sábado: 
12h – Boca Maldita/Rua das Flores 
14h – Shopping Palladium 
14h30 – Shopping Jardim das Américas 
16h30 –ParkShoppingBarigüi 
17h – Shopping São José
17h30 – Shopping Mueller 
17h45 – Shopping Estação

FLORIANÓPOLIS
Todo sábado: 
10h30 – Rua Felipe Schmidt, 60 
15h – Beiramar Shopping
15h – Continente Shopping

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 

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.

tiva será coordenada pelos profissionais do Ateliê 
Maria Flor, referência em ações de entretenimen-
to infantil.

OFICINAS CRIATIVAS COMPACTOR
 SÁBADO, DIA 08, 17h

 Livrarias Curitiba – Shopping Metrô Tucuruvi 

Tragam as crianças e venham se divertir com o uso 
dos produtos Compactor e as atrações educativas 
para toda família. As oficinas criativas serão coorde-
nadas pelos profissionais do Ateliê Maria Flor, refe-
rência em ações de entretenimento infantil.

TABOÃO DA SERRA

PADRE MARCELO 
ROSSI – 
METANOIA

 TERÇA-FEIRA, DIA 
4, A PARTIR DAS 11h

 Livrarias Curitiba 
– Shopping Taboão
A Editora Globo Li-
vros convida para o 
lançamento do livro, 
momento de bên-
çãos e fotos com 
o padre Marcelo 
Rossi.
A palavra Metanoia 
vem do grego e 
significa mudança 
profunda e radical da mente. Padre Marcelo 
Rossi nos ensina que, diante dos problemas, 
somente uma nova postura nos tornará livres 
para viver com plenitude e maior felicidade. 
E esta mudança precisa começar por dentro. 
O livro traz também orações especiais 
do sacerdote, que ajudam a enfrentar os 
obstáculos da vida. O atendimento será feito 
por ordem de chegada e não haverá filas 
preferenciais. Neste encontro o sacerdote 
vai assinar o livro Metanoia, dar bênçãos 
individuais e tirar foto com o público. A foto 
será feita com o celular do cliente, enquanto 
ele estiver ao lado do sacerdote. Uma pessoa 
do evento fará as imagens.
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CLUBES DE 
CONVERSAÇÃO

Venha falar diferentes 
idiomas em um 
ambiente animado e 
descontraído. Confira 
a programação 
de setembro:

Data: Sextas-feiras, 14, 21 e 
28 de setembro, às 18h30
Local: Livrarias Curitiba 
- Shopping Palladium
Tema do mês: Going 
Places (All Ages).

ITALIANO
Data: Toda sexta-feira, às 20h30
Local: Livrarias Curitiba 
– Shopping Curitiba

MARINGÁ

INGLÊS
Data: Toda sexta-feira, às 19h
Local: Livrarias Curitiba – 
Maringá Park Shopping Center

PONTA GROSSA

ALEMÃO
Data: Toda segunda-
feira, às 19h
Local: Livrarias Curitiba 
– Shopping Palladium

INGLÊS
Data: Toda quarta-feira, às 18h
Local: Livrarias Curitiba 
– Shopping Palladium

Data: Toda sexta-feira, às 18h
Local: Livrarias Curitiba 
– Shopping Palladium

SANTA CATARINA

BALNEÁRIO 
CAMBORIÚ E ITAJAÍ

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

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

BLUMENAU

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

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

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

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

JOINVILLE

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

LIBRAS
Data: quinta-feiras, 13 e 
27 de setembro, às 19h
Local: Livrarias Curitiba  
– Shopping Mueller  
Joinville

Data: quarta-feira,  
26 de setembro,  
às 19h
Local: Livrarias Curitiba 
– Garten Shopping

SÃO PAULO

SÃO JOSÉ 
DOS CAMPOS

ESPANHOL
Data: Quinta-feira, 
dia 20 de setembro,  
às 19h30
Local: Livrarias Curitiba 
– Vale Sul Shopping
Tema: Gastronomía Hispana.

INGLÊS
Data: sextas-feiras,  
14, 21 e 28 de setembro, 
às 19h
Local: Livrarias Curitiba 
– Vale Sul Shopping

ITALIANO
Data: Terça-feira,  
dia 4 de setembro,  
às 19h30
Local: Livrarias Curitiba 
– Vale Sul Shopping
Tema: La vita in Italia.

DIADEMA

INGLÊS
Data: 6 de setembro, 
às 16h15 e às 20h30
20 de setembro, às 
16h15 e às 20h30
Local: Livrarias Curitiba  
– Shopping Praça da Moça 

APOIO: 

PARANÁ

CURITIBA

ALEMÃO
Data: Toda sexta-
feira, às 19h30
Local: Livrarias Curitiba 
– Shopping Curitiba

ESPANHOL
Data: Toda sexta-
feira, às 19h30
Local: Livrarias Curitiba 
– Shopping Estação

FRANCÊS
Data: Toda sexta-
feira, às 18h30
Local: Livrarias Curitiba 
– Shopping Estação

INGLÊS
Data: Toda sexta-
feira, às 18h30
Local: Livrarias Curitiba 
–  ParkShoppingBarigüi

Data: Toda sexta-
feira, às 20h15
Local: Livrarias Curitiba 
– Shopping Estação

Agenda Cultural / LER&CIA
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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 sutil arte de ligar o f*da-se (Mark Manson)

3º Metanoia (Pe. Marcelo Rossi)

4º O milagre da manhã (Hal Elrod)

5º Seja foda (Caio Carneiro)

FILME
1º DVD Pantera Negra

2º DVD Star wars VIII – Os últimos jedi

3º DVD Cinquenta tons de liberdade 

4º DVD Círculo de fogo – A revolta

5º DVD Um lugar silencioso

GAMES
1º Horizon chase turbo

2º God of war 

3º Detroit become human

4º Lego Disney Pixar – Os Incríveis

5º Crash bandicoot N’sane trilogy

MÚSICA
1º CD Artic Monkeys – Tranquility base hotel and casino

2º DVD Leonardo e Eduardo Costa – Cabare night club

3º CD Camila Cabelo – Camila

4º CD Almir Sater e Renato Teixeira - + AR

5º CD Paramore – All we know is fallingPeríodo:  
15/07 a 13/08

O SUCESSO 
COMEÇA CEDO 
– ANTES DAS 
8H DA MANHÃ

 > Você se considera uma pessoa diurna ou 
noturna? Há quem ame acordar cedo, mas 
outros se sentem mais produtivos à noite e 
não conseguem “funcionar bem” nas primeiras 
horas da manhã. Mas Hal Elrod garante que 
o sucesso bate à porta de quem começa o 
dia desenvolvendo suas habilidades e seu 
potencial antes das 8 horas da manhã.

O autor de O milagre da manhã – livro que fi-
gura na lista de mais vendidos do Grupo Livrarias 
Curitiba – desafia o leitor a mudar hábitos ruins e 
a adotar posturas de vida mais saudáveis. Ao longo 
da obra, ele fala mais profundamente sobre alguns 
passos práticos para essa mudança. Entre eles, su-
gere seis práticas diárias: silêncio, leitura, declarar 
afirmações positivas, visualizar metas, praticas exer-
cícios físicos e criar um diário.

Elrod sugere que essa mu-
dança de hábito matinal irá pro-
porcionar melhorias na saúde, 
relacionamentos, finanças, entre 
outras áreas. Para quem não co-
nhece, o escritor foi atingido por 
um motorista bêbado aos 20 anos 
de idade. Ficou seis minutos de-
sacordado e recebeu dos médi-
cos o diagnóstico de que jamais 
voltaria a andar após quebrar vá-
rios ossos e sofrer danos cerebrais 
permanentes. Ele decidiu provar 
que isso estava errado e, hoje, aos 
37 anos, corre ultramaratonas e é 
palestrante motivacional. Nunca 
é tarde para mudar. Aliás, quanto 
mais cedo, melhor! l

CONHEÇA
A OBRA

O MILAGRE 
DA MANHÃ
Best Seller
R$ 34,90
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