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Editorial / LER&CIA

SELO
CARBONO 

ZERO

Viajar, sem dúvida, é uma das maneiras de conhecer di-
ferentes culturas de maneira profunda e sem filtros. Por isso, 
Zeca Camargo embarcou em mais uma viagem à Índia (a 
oitava de sua vida) para conhecer a culinária local, aquela 
que é servida nas casas, longe dos restaurantes. O resultado 
é um livro de receitas, com pitadas de boas histórias: Índia – 
sabores e sensações. Em entrevista exclusiva à LER&CIA, o au-
tor fala sobre a obra e sua carreira e suas viagens pelo mundo.

Quem também compartilha sua experiência de vida nessa 
edição é monja Coen, que se tornou um fenômeno da litera-
tura, ensinando como a filosofia zen budista pode ajudar a vi-
ver melhor e mais feliz. Você ainda irá encontrar algumas ma-
térias que vão ajudar nas decisões de final de ano, a começar 
pelo melhor vinho para harmonizar com as festas. A gente aju-
da a escolher a bebida adequada para cada momento da ceia.

Reunimos também diversas opções de presentes de Natal 
para os fãs de tecnologia e listamos os produtos mais vendidos 
do ano para inspirar na procura do presente ideal. A revista 
traz um especial imperdível sobre a saga Harry Potter, uma 
matéria sobre filmes de Natal que nunca perdem o encanto e 
o que você precisa saber sobre os benefícios dos quebra-cabe-
ças para o seu cérebro! As crianças são convidadas a colocar a 
imaginação para funcionar fazendo o famoso slime e também 
outras atividades manuais muito divertidas. 

Confira ainda centenas de produtos de áudio, vídeo, lite-
ratura, informática, tecnologia, games, mundo geek, papela-
ria e brinquedos com ótimos descontos.

Boa leitura!
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LER&CIA / Curtas

NATAIS SOMBRIOS

Que o Natal é uma época cheia de 
brilhos e luzes, a gente já sabe! Alguns 
filmes, porém, apresentam um lado mais 
sombrio da data, que no cinema pode, 
ou não, ter um final feliz. 

1, 2, 3

FANTASMAGÓRICO
Na véspera de Natal, Ebenezer 
Scrooge, que é um homem mes-
quinho e avarento, recebe a visita 
de três fantasmas. São os Espíritos 
dos Natais Passados, Presente e Fu-
turos, que em Os fantasmas de Scrooge (2009) 
dão a oportunidade para que o protagonista, 
interpretado por Jim Carrey, reflita sobre a sua 
vida. O filme foi inspirado em um conto escri-
to por Charles Dickens em 1984, que acabou 
se tornando uma das histórias mais 
clássicas do Natal. 

ESTRANHO
Em O estranho mundo de Jack 
(1993), a Cidade do Natal é 
invadida por Jack Esqueleto, o Rei 
das Abóboras da Cidade do Halloween. Jack 
se encanta pela magia natalina que emana da 
cidade vizinha e resolve que, no próximo ano, 
vai se apropriar da comemoração natalina 
ocupando o lugar do próprio Papai Noel. 
Cheio de monstros excêntricos baseados em 
personagens típicos do Halloween, o filme 
une as duas datas em uma história 
que carrega a personalidade de seu 
produtor, Tim Burton. 

ATERRORIZANTE
Sabe aquela história de que quem 
não se comporta direitinho não ga-
nha presente de Natal? Em Krampus: o terror 
do Natal (2015), as crianças não ficam apenas 
sem presentes, mas recebem ainda a visita de 
um monstro de Natal. A comédia de horror é 
baseada no folclore germânico, cuja lenda diz 
que Krampus andaria pelas ruas assustando 
crianças e punindo aquelas que não foram 
obedientes durante o ano.

FOTOS: DIVULGAÇÃO, DISNEY E UNIVERSAL STUDIOS

CINEMA

TEM QUE ASSISTIR
Confira as indicações e avaliações do crítico de cinema 
Marden Machado (www.cinemarden.com.br) :

ORIGEM DOS GUARDIÕES - 
R$ 16,90 (Paramount)
(Rise of the Guardians 
– EUA/ 2012)
Animação
Direção: Peter Ramsey
Duração: 97 minutos
Se você acha que conhecia 
bem o Papai Noel, a Fada 
do Dente, o Coelho da 
Páscoa e o João Pestana 
ou Sandman, você precisa 
ver A origem dos guardiões. 
Esta criativa animação foi 
dirigida por Peter Ramsey 
e se baseia em uma série 
de livros escrita por William 
Joyce, chamada Guardiões 
da infância. O roteiro foi 
adaptado por David Lindsay-
Abaire e começa no ponto 
em que Papai Noel, líder 
dos Guardiões, uma espécie 
de Vingadores ou Liga 
da Justiça deste universo 
fantástico, convida Jack Frost 
para integrar o grupo. O 
objetivo é enfrentar o Breu, 
um espírito maligno que quer 
transformar todos os sonhos 
das crianças em pesadelo. 
Uma das sacadas mais 
inteligentes desta animação 
reside na maneira como 
figuras muito conhecidas 
dos contos infantis são 
apresentadas. Em especial, 
o Sandman. Além disso, 
A origem dos guardiões 
é um filme que reúne 
elementos que funcionam 
para crianças de todas as 
idades. Precisa mais?

O ESTRANHO MUNDO DE 
JACK - R$19,90 (Buena Vista)
(The Nightmare Before 
Christmas – EUA/ 1993)
Animação
Direção: Henry Selick
Duração: 77 minutos
Não se trata de um documentário 
sobre Jack Nicholson. O estranho 
mundo de Jack, tradução infeliz 
para O pesadelo antes do Natal, 
foi idealizado por Tim Burton, em 
meados dos anos 1970, quando ele 
ainda trabalhava no departamento 
de animação dos Estúdios Disney. 
Jack vive na terra do Halloween 
e acha que sua vida está cada 
vez mais chata. Ele resolve então 
visitar outros lugares e termina 
por chegar ao mundo do Natal, lar 
do Papai Noel. Os sons, as luzes e 
o colorido natalinos deixam Jack 
fascinado e cheio de planos. Burton 
escreveu o roteiro e produziu esta 
animação, que foi dirigida por 
Henry Selick, um antigo colega 
seu dos tempos da Disney. A 
técnica utilizada foi a de stop 
motion, ou seja, os bonecos foram 
filmados quadro a quadro. Com 
uma produção impecável e uma 
movimentação em cena mais que 
convincente, O estranho mundo 
de Jack é como embarcar em uma 
viagem cheia de encantamento. 
Além do belo visual, outro 
ponto alto desta animação é 
a sua trilha sonora, composta 
por Danny Elfman. As músicas 
instrumentais e, principalmente, 
as canções, enriquecem a trama 
e reforçam as características e 
os anseios das personagens.
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CINEMA 

90 ANOS DE 
MICKEY MOUSE

Em 18 de novembro de 
1928, um alegre ratinho 
com grandes orelhas 
redondas aparecia pela 
primeira vez nas telas 
de cinema. Com o 
curta Steamboat Willie, 
Mickey Mouse tornou-se o astro do primeiro desenho 
animado com som sincronizado da história e logo mais 
consagrou-se como o protagonista da Walt Disney 
Company. Sua carreira cinematográfica deslanchou: 
foram mais de 130 filmes, curtas e animações ao 
longo da história. Na década de 1950, Mickey chegou 
à televisão com O clube do Mickey Mouse e de lá 
ganhou o mundo. Apesar do seu nome original ser 
famoso nos quatro cantos, ele é carinhosamente 
chamado de formas diferentes em cada país, como 
Topolino na Itália, Raton Mickey na Espanha e Mi 
Lao Shu na China. 

Curtas / LER&CIA

BICICLETA ELÉTRICA

MOBILIDADE E 
SUSTENTABILIDADE 
POR ATÉ 15 KM

A E-Bike Enjoy é uma bicicleta 
elétrica fabricada em alumínio 
e que pesa apenas 13 kg. 
Tem o guidão dobrável, 
fazendo com que possa 
ser transportada com mais 
facilidade. Disponível na 
cor preta, tem bateria que garante autonomia de 
até 15 km. Além disso, pode ser carregada em 
uma fonte de alimentação. A bicicleta vem em 
rodas de 12 polegadas, com banco selim com 
amortecimento e painel de instrumentos que 
fornece informações como velocidade e distância. 
Para garantir a segurança do ciclista, traz iluminação 
frontal e traseira em LED, possibilitando uma 
maior visibilidade durante a noite. O produto está 
disponível nas lojas do grupo Livrarias Curitiba. 
Preço: R$ 2.399,90.

GAMES 

FALLOUT 76 
Exatamente três anos 
depois do último 
lançamento, a famosa 
série de temática pós-
apocalíptica Fallout 
está de volta, mas 
com uma mecânica 
completamente 
diferente. Esqueça 
os NPCs (personagens não jogáveis) — agora cada 
sobrevivente é uma pessoa real, jogando online em 
seu computador, Xbox One ou PlayStation 4. Sob 
a ameaça de uma aniquilação nuclear, a história 
acontece em 2102, ou seja, 25 anos depois da Grande 
Guerra que devastou o planeta e criou várias das 
famosas facções políticas do jogo; mas também quase 
200 anos antes de todos os enredos já apresentados 
em jogos anteriores. Com um mapa quatro vezes 
maior do que o de Fallout 4, a história se passa em seis 
regiões diferentes da Virgínia Ocidental e se inspira 
na cultura local para aumentar a mitologia da série. 

LITERATURA

ALMAS GÊMEAS
Na tradição de Diário de 
uma paixão e Noites de 
tormenta, o novo livro de 
Nicholas Sparks, Almas 
gêmeas (Arqueiro, 
R$ 39.90) promete muita 
emoção. O romance 
conta a história do 
inesperado encontro entre 
Hope Anderson, uma 
estadunidense cujo pai é 
diagnosticado com ELA, 
doença rara que afeta o sistema nervoso, e Tru Walls, 
que nasceu em uma rica família do Zimbábue e vem 
aos Estados Unidos a convite de um homem que se 
diz seu pai biológico. O improvável encontro dos 
dois em uma praia da Carolina do Norte, somado 
à história pessoal de cada um dos personagens, vai 
aquecer o coração do leitor e mostrar, como já é 
característico do autor, as muitas facetas do amor. 
Prepare o lencinho! 

DIVULGAÇÃO

REPRODUÇÃO
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OPINIÃO

 Minhas memórias natalinas são 
sempre momentos especiais, em sua 
maioria, junto da minha família. Cresci 
associando o Natal à época do ano em 
que podia encontrar com os primos e 
tios, que moravam distantes. Em suma, 
Natal para mim é isso: família, amor, união, 
celebração do nascimento de Jesus e da vida.”

Lani Queiroz é professora e autora das séries 
Príncipes DiCastellani e Rock’n Rio

 Eu e meus irmãos ganhamos 
brinquedos do Playmobil, o elo perdido 
entre o Lego e o Falcon. A maior parte da 
linha é de profissões, mas nós ganhamos 
o desejado Forte Apache, com índios em 
miniatura. Montamos a tralha toda na sala e 
brincamos até quase dormir. No dia seguinte, 
todos os rifles e revólveres de brinquedo 
haviam desaparecido. Reviramos tudo e não achamos 
nada. Anos depois entendi que, provavelmente, minha 
mãe havia sumidos com as armas. Brinquedo violento!”

Danilo Beyruth é quadrinista, ilustrador e 
autor de Samurai Shirô (DarkSide)

 A mais memorável foi depois 
da vida adulta. O primeiro Natal que 
passamos com nossa filha teve um 
sabor especial porque foi dedicado 
ao próximo. Fizemos marmitas para 
pessoas que vivem em situação de rua, 
na praça Tiradentes. Esse Natal marcou 
minha vida, de minha esposa e acredito 
que a vida de nossa filha também. Juntos descobrimos que 
melhor do que comer uma boa comida é poder alimentar 
alguém com fome de comida e principalmente de amor.

Getúlio de Moura Gomes é chef de cozinha e participou da 
última edição do programa MasterChef Profissionais

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 

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 é a sua melhor 
memória de Natal?

FOTOS: DIVULGAÇÃO

OS MELHORES 
PRESENTES PARA  
O FIM DO ANO

O DILEMA DO PORCO-ESPINHO  
LEANDRO KARNAL

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

O DIÁRIO DE SONHOS
BLACKIE BOOKS

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

NADAL & FEDERER 
A HISTÓRIA DA RIVALIDADE  
MAIS IMPORTANTE DO TÊNIS

ANTONIO ARENAS E RAFAEL PLAZA
DE: R$ 49,90 POR: R$ 44,90

O CÉREBRO NINJA 
APRENDA A USAR 100%  

DO SEU CÉREBRO
DR. FERNANDO GOMES PINTO

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

O CANALHA DO 610
MILA WANDER

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

AS FILHAS DO CAPITÃO
MARÍA DUEÑAS

DE: R$ 59,90 POR: R$ 53,90

DRACUL 
A ORIGEM DE UM MONSTRO

DACRE STOKER & J.D. BARKER
DE: R$ 64,90 POR: R$ 58,40

O PIOR EMPREGO DO MUNDO
THOMAS TRAUMANN

DE: R$ 59,90 POR: R$ 53,90

OS FORNOS DE HITLER 
OLGA LENGYEL

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

DESCUBRA O SEU DESTINO 
AS CHAVES QUE ABREM AS PORTAS 

PARA O SEU FUTURO
TIAGO BRUNET

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

MYTHOS 
AS MELHORES HISTÓRIAS DE  

HERÓIS, DEUSES E TITÃS
STEPHEN FRY

DE: R$ 59,90 POR: R$ 53,90

FASCISMO 
UM ALERTA

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

TPM, PRA QUE TE QUERO?
JU FERRAZ

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

EU ACHO QUE VOCÊ  
É MEIO DOIDO, SIM

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

EU TENHO SÉRIOS POEMAS MENTAIS
PEDRO SALOMÃO

DE: R$ 32,90 POR: R$ 29,60

CASA DAS ESTRELAS 
O UNIVERSO PELO OLHAR  

DAS CRIANCAS 
JAVIER NARANJO

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

CONTOS PARA GAROTOS QUE SONHAM 
EM MUDAR O MUNDO 

G.L. MARVEL
DE: R$ 46,90 POR: R$ 42,20

VOCÊ ACREDITA MESMO EM  
AMOR À PRIMEIRA VISTA? 

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

TÍTULOS SELECIONADOS DA EDITORA 
PLANETA COM PREÇOS ESPECIAIS
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LER&CIA / Livros
LI

TE
RA

TU
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DE R$ 44,90

POR R$ 40,40
O ÚLTIMO SUSPIRO
ROBERT BRYNDZA/ Gutenberg

O corpo de uma jovem é encontra-
do em uma lixeira e a detetive Erika 
Foster é uma das primeiras a che-
gar à cena do crime. Erika encon-
tra uma ligação com outro crime e 
tentará desvendar o caso antes que 
haja mais uma vítima.

DE R$ 44,90

POR R$ 40,40
EU E ESSE MEU CORAÇÃO
C.C.HUNTER/ Jangada

Leah MacKenzie, de 17 anos, não 
tem coração. O que a mantém viva 
é um coração artificial que ela car-
rega dentro de uma mochila. Sua 
chance de sobreviver aumenta 
quando descobre que há um cora-
ção disponível.

DE R$ 49,90

POR R$ 44,90
A AMIGA DE LEONARDO 
DA VINCI
ANTONIO CAVANILLAS DE BLAS/ Marco 
Polo

Cecília Gallerani teve a coragem de 
desprezar um casamento arranja-
do, tornou-se amante do poderoso 
Duque de Milão, teve contato com 
reis, nobres, artistas, religiosos e 
inventores, presenciou ascensão e 
queda de reinos. 

DE R$ 49,90

POR R$ 44,90
ASSOMBRAÇÕES 
DOMENICO STARNONE/ 
Todavia

Assombrações é um ele-
gante drama sobre ambi-
ção, família e velhice que 
vai além do comum e do 
previsível. Imagine um due-
lo entre dois homens. Um 
deles, Daniele Mallarico, é 
um ilustrador de sucesso 
no crepúsculo da vida. O 
outro, Mario, é seu neto de 
quatro anos. 

LANÇAMENTO LANÇAMENTO

DE R$ 39,90

POR R$ 35,90
NOVAS VERDADES, 
UM ÚNICO AMOR
E. E. SOVIERSOVSKI/ Pandorga

Drah Senóriah é um planeta prestes 
a entrar em colapso e a única que 
pode salvá-lo é uma híbrida nasci-
da na Terra. Yan, o líder do Corpo 
de Elite do Comando de Defesa lo-
cal, atraído pela bela morena, assu-
me a missão de trazê-la a qualquer 
custo. 

DE R$ 59,90

POR R$ 53,90
FLORES PARA ALGERNON 
DANIEL KEYES/ Aleph

Charlie Gordon, um homem com deficiência inte-
lectual, é selecionado para passar por um proce-
dimento para aumentar o QI. Sua inteligência au-
menta muito e ele passa a ter novas percepções 
da realidade e refletir sobre suas relações sociais 
e o papel de sua existência.

LANÇAMENTO

DE R$ 79,90

POR R$ 69,90
BLADE RUNNER - ANDROIDES 
SONHAM COM OVELHAS ELÉTRICAS? 
PHILIP K. DICK/ Aleph

Rick Deckard é um caçador de recompensas que 
após a guerra não atômica permaneceu na Terra. 
Deckard busca substituir sua ovelha de estimação 
elétrica por um animal verdadeiro. Um sonho de 
consumo que vai além de sua condição financeira. 
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De todos os sonhos do mundo, o 
que mais incitava Geralda era o so-
nho de ter uma TV. Ter uma TV que 
pudesse ser sua, que pudesse carregar 
para onde for, que pudesse namorar 
dia e noite, assistir e conhecer as coi-
sas que nunca assistiu e conheceu. 

Geralda lembra como é que esse 
sonho começou: era ainda muito pe-
quena, no interior de Minas. Todo 
dia, quando a tarde caía, Geralda se 
arrumava com a mãe e os irmãos e 
iam à casa da tia Lurdes, assistir Ro-
que Santeiro. Tia Lurdes gostava de 
receber os parentes, porém não se 
achava no dever de encher a barriga 
daquele povo todo. Por isso jantava 
mais cedo, antes mesmo da charre-
te lotada de crianças desembarcar no 
seu quintal. 

A memória de Geralda não en-
gana. Nunca chegavam a entrar na 
casa da tia Lurdes. Ficavam lá fora. 
As crianças dependuradas nas jane-
las, rindo das caras e bocas da Viú-
va Porcina. E tudo durava o tempo 
exato da novela. Quando acabava a 
novela, também acabavam os olha-
res brilhantes e curiosos, o bom hu-
mor da mãe, a alegria serena do pai. 

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

PAIXÃO AUDIOVISUAL
E só tinha os corpos desajeitados na 
janela se ajeitando à estrada escura 
de volta pra casa. 

A mãe de Geralda voltava falando 
sobre o capítulo e o que veria no dia 
seguinte. O pai voltava ainda mais si-
lencioso, não gostava do bicho tele-
visão. Fazia isso por amor à mulher 
e aos filhos, à sua própria condição 
de estranhamento com o mundo. E 
preferia assim. 

E como tudo tem seu fim, Ro-
que Santeiro acabou e tia Lurdes 
morreu três dias depois do último 
capítulo. Jogaram a TV no lixo. Es-
tragou junto com a tia Lurdes. A 
fantasia fabricada de todos os dias 
deu lugar à indiferença. Geralda 
teve de crescer, assim, aguentando 
a fúria da mãe, a ignorância do pai. 
Sua paixão pelo aparelho se alargou 
ao ponto de só pensar em como se-
ria seu reencontro com uma TV. Só 
pensava em sair da casa dos pais, fu-
gir pra cidade, arranjar um empre-
go, juntar dinheiro e comprar uma 
TV. Finalmente teria essa coisa tão 
almejada e assistiria a novela sem 
precisar dependurar em janelas.  
Mas nada é tão fácil. 

Anos depois, Geralda conseguiu 
sair de casa, mas não conseguiu ar-
ranjar um emprego, nem juntar di-
nheiro. Via o aparelho desligado, ex-
posto na vitrine do Carlos Lafaiete, 
dono de uma fábrica de TVs de úl-
tima linha. 

Foi então que Geralda pediu 
Carlos em namoro. Começou a 
namorar com Carlos e com a TV, 
a tão desejada empregada audiovi-
sual. Passava suas mãos nela, sentia 
seu cheiro, seu calor. Mas só a liga-
ria depois do casamento. Não de-
morou e Geralda e Carlos se casa-
ram. A primeira vez com os botões 
da TV Geralda lembra bem, pare-
cia que já conhecia todo o ritual, o 
dedo no botão e a tela se abrindo, 
crescendo gigante aos seus olhos. 
Podia finalmente assistir sua novela. 
Geralda passa todas as horas do dia 
rindo desesperadamente dos pro-
gramas policiais. 

Geralda ainda a ama, como no 
começo do casamento. E nunca a 
trairia. Bizarra paixão audiovisual, até 
que a morte os separe. E prefere assim.  
Geralda gosta de ver TV enquanto 
Carlos faz amor com ela. l

ILUSTRAÇÃO: FELIPE LIMA

 > Em 2018, o Grupo 
Livrarias Curitiba realizou 
mais uma edição do seu 
tradicional Concurso de 
Contos. Ao todo, foram 
mais de mil textos inscritos 
de todo o país. Entre eles, 
foram selecionados seis 
vencedores. Confira o 
conto “Paixão audiovisual”, 
de Luiz Henrique Moreira 
Soares, de São José 
do Rio Preto (SP).

 LER&CIAconcurso de 
contos
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DE R$ 44,90

POR R$ 39,90
A MENTE DE ADOLF HITLER
WALTER C. LANGER/ Leya

Muito já foi escrito sobre a vida do 
Führer, mas poucos estudiosos se 
dedicaram a entender tão a fundo 
seus padrões de comportamento 
e modos de pensar quanto Langer. 
Peça fundamental para a compre-
ensão do século XX.

DE R$ 39,90

POR R$ 35,90
A HISTÓRIA DO UNIVERSO 
PARA QUEM TEM PRESSA
COLIN STUART/ Valentina

O universo, considerando-se a sua 
imensidão, pode ser assustador. 
Nesse livro de fácil compreensão 
embarcamos numa viagem incrível 
através de todas as descobertas as-
tronômicas fundamentais.

LANÇAMENTO

BI
OG

RA
FI

A

DE R$ 39,90

POR R$ 35,90
INFILTRADO NA KLAN 
RON STALLWORTH/ Pensamento 

Ron Stallworth, o primeiro detetive 
negro da história do Departamen-
to de Polícia de Colorado Springs, 
investigou secretamente a Ku Klux 
Klan. Uma história verídica de uma 
das investigações mais audaciosas 
da história dos Estados Unidos. 

LANÇAMENTO

DE R$ 39,90

POR R$ 35,90
O MENTOR
EDVALDO PEREIRA LIMA/ 
Gente

A maioria das pessoas não 
tem a vida que imaginou 
nos seus 20 ou 30 anos. 
Talvez você olhe hoje para 
a sua carreira, as escolhas 
que você tomou profissio-
nal e pessoalmente, e co-
mece a pesar se tudo real-
mente valeu a pena.

DE R$ 59,90 

POR R$ 53,90
ZÉ DIRCEU - MEMÓRIAS 
- VOLUME 1
JOSÉ DIRCEU/ Geração

Com tempo, na prisão, ele mesmo 
escreveu a fascinante história de 
sua vida. No primeiro volume, ele 
expõe o que jamais foi dito sobre 
sua vida e sobre os principais líde-
res da política nos últimos 50 anos.

DE R$ 34,90

POR R$ 27,90
VIDAS À DERIVA 
TAMI OLDHAM ASHCRAFT, SUSEA 
MCGEARHART/ Astral Cultural

Uma história real sobre a força de 
uma mulher que enfrentou a mor-
te de perto e passou quarenta e um 
dias em alto-mar. Tami nos faz lem-
brar que, mesmo nos momentos  
sombrios, não estamos sozinhos.
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DE R$ 76,00

POR R$ 68,00
HUMILHADOS E 
OFENDIDOS
FIÓDOR DOSTOIÉVSKI/ Editora 34

Dostoiévski criou uma obra ao 
mesmo tempo cativante e de de-
núncia social, um verdadeiro turbi-
lhão de afetos no qual o sentimen-
to de cada personagem alcança a 
sua intensidade mais elevada.

LI
TE

RA
TU

RA

10 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018

10 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018



Entrevista / LER&CIA

A MONJA É

Autora de livros de sucesso como 
Zen para distraídos e A monja e o pro-
fessor, apresentadora de um progra-
ma de rádio e palestrante, Cláudia 
Dias Baptista de Sousa, mais conhe-
cida como monja Coen - nome que 
adotou depois de se converter à tradi-
ção budista japonesa - é um fenôme-
no dentro do zen budismo. Antes de 
decidir pela vida religiosa, trabalhou 
como repórter em jornais de São 
Paulo. Mas seu lado espiritual falou 
mais alto. Primeiro, mudou-se para 
a Califórnia, para aprender mais so-
bre as práticas de meditação. Depois, 

mudou-se para o Japão, onde ficou 
por 12 anos estudando a filosofia zen 
budista para, então, voltar ao Brasil, 
em 1995, trazendo os ensinamen-
tos que aprendeu e vivenciou por lá. 
Aqui, tornou-se a primeira mulher e 
a primeira monja não japonesa a pre-
sidir a Federação das Seitas Budistas 
do Brasil. Foi a fundadora da Comu-
nidade Zen Budista do Brasil e é co-
nhecida por suas palestras e diálogos 
inter-religiosos. Em entrevista exclu-
siva para a LER&CIA, monja Coen 
falou sobre meditação, ética, suas 
obras e felicidade. >>>

POP!
 > Monja Coen se tornou um fenômeno na literatura e seus 

ensinamentos mostram como a filosofia zen budista pode ajudar a 
encarar melhor os problemas do dia a dia e a ser mais feliz

Por Roberta Braga

THIAGO MLAKER

Monja Coen com 
Clovis de Barros: 
parcerias discutem 
religião e filosofia. 
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LER&CIA | O que é a meditação e 
como ela pode nos ajudar?
Monja Coen | A palavra zen quer dizer 
meditação, não é relaxamento, não 
é bem-estar. Meditar não significa 
bem-estar, e sim a procura da sabe-
doria. E isso você encontra pela me-
ditação, que é um dos caminhos. A 
procura da sabedoria, que nós dize-
mos que é o portal principal, não é 
um caminho fácil porque temos um 
guardião que protege o que é mais sa-
grado e mais precioso, que é o sábio. 
E você tem que atravessar isso. Não 
é porque eu vou meditar que eu vou 
ficar de boa com o mundo, vou ficar 
relaxado, vai acabar meu estresse. Na 
verdade, pode até aumentar o estres-
se em certos momentos. Você vai en-
contrar aquilo que está em você, que 
muitas vezes te trava, que é para você 
saber atravessar e saber destravar. En-
tão, a meditação é um processo de 
autoconhecimento, no qual você vai 
sair da sua história pessoal; você tem 
que se perceber como parte. Eu me 
percebo interconectada com tudo, 
com as folhas que estão caindo, a 
mata, o chão, o cimento, o plástico; 
tudo faz parte da minha vida.

O primeiro passo para alcançar esse es-
tado é parar e respirar? 
As práticas de respiração podem 
ajudar muito, sim. Com uma pos-
tura correta e uma posição do cor-
po adequada, a pessoa pode ter uma 
respiração consciente. E isso é uma 
chave de ouro que serve para tudo. 
Quando ficamos estressados, nervo-
sos, nossa respiração também altera. 
Então, se você consegue usar as prá-
ticas para voltar a uma respiração 
natural, todo o seu estado emocio-
nal também irá se modificar. 

Tanto para meditação, quanto para a res-
piração correta, é preciso insistir? 
Não precisa querer forçar uma si-

Um dos seus livros que faz mais sucesso 
é o Zen para distraídos, no qual você 
fala sobre todos que vivem em um mun-
do acelerado. Como esse cenário im-
pacta na nossa vida?

Hoje, temos muitos compromissos e 
somos bombardeados por informa-
ções e estímulos o tempo todo, seja 
da mídia, das redes sociais, da televi-
são e diversas outras fontes. Então, 
isso dificulta que mantenhamos o 
foco em tarefas simples. Em alguns 
casos chega a ser uma tarefa impos-
sível. O livro traz práticas e concei-
tos do budismo que podem ajudar 
a melhorar nossa concentração e o 
nosso bem-estar.

A tecnologia tem papel importante nessa 
falta de concentração?
Hoje temos esse cenário de tecnolo-
gia, das redes sociais, que nos provo-
cam muito. Tem tanta notícia que 
eu quero estar sempre sabendo o 
que está acontecendo. Eu tive mui-
to isso no começo, mas cansei, agora 
se eu não souber tudo bem. Então, 
a tecnologia é como um brinquedo 
novo. Nós estamos descobrindo a 
tecnologia, aprendendo como po-
demos usá-la, mas se não tomarmos 
cuidado, nós é que seremos usados 
por ela. Pais e adultos têm que dar 
limites aos filhos e a si mesmos, por-
que os pequenos copiam o que o pai 
está fazendo. Um pai que tem três 
celulares e na hora do almoço está 
respondendo tudo isso e não con-
versa com ninguém, vai fazer com 
que o filho repita o padrão.

Esse ano você lançou a obra A monja e 
o professor, em parceria com o filósofo 
Clóvis de Barros. Como foi essa conver-
sa? 
Eu gostei muito de falar com o pro-
fessor Clóvis, ele é uma pessoa mui-
to inteligente, brilhante e estudiosa. 

ZEN PARA DISTRAÍDOS
Academia
R$ 32,90

CONHEÇA AS OBRAS

A MONJA E O PROFESSOR
Best-Seller
R$ 29,90

LER&CIA / Livros

tuação. Primeiro devemos observar 
o que está acontecendo conosco. Às 
vezes, ficamos ainda mais ansiosos 
durantes as práticas, é algo natural. 
Mas aí é preciso saber que não so-
mos controlados pelas emoções, e 
que nós somos capazes de direcio-
nar e modificar nosso estado através 
da respiração. Isso vem com o tem-
po e com a prática.
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Entre todas as coisas, ele escreveu 
um outro livro que chama Shinset-
su (Editora Planeta), que fala sobre 
gentileza. Ele conta que encontrou 
isso em um avião, quando um me-
nino lhe perguntou se poderia co-
locar o banco para trás. Então, ele 
fala sobre como é bom viver nes-
sa delicadeza de respeito ao outro. 
E eu senti dele muita coerência o 
tempo todo: o que ele aprende, ele 
coloca em prática. É ética é isso, é 
você viver a partir dos seus valores. 
O livro traz uma conversa nossa so-
bre ética, felicidade e a necessidade 
de se ter um propósito. Uma ques-
tão que ele fala, que eu gosto mui-
to, é sobre aumentar a sua potên-
cia e fazer com excelência as coisas 
que você faz, mas sempre através de 
princípios éticos.

E como são essas conversas que você faz 
com filósofos e pensadores contemporâ-
neos, como Clóvis de Barros, Leandro 
Karnal e Mario Sergio Cortella?
O professor Leandro Karnal eu co-
nheci há mais de 10 anos em um 
evento na Universidade de Campi-
nas, quando um aluno me disse que 
tinha um professor que falava de for-
ma semelhante a mim. Eu pesqui-

sei na internet e fiquei encantada, 
que homem inteligente, agradável. 
Quando a editora me perguntou se 
eu faria uma conversa com ele para 
virar um livro, foi uma alegria. Do 
Clóvis a ideia também veio de uma 
editora. Eu o conheci uma vez que 
ele fez uma palestra antes da minha 
e pensei “nossa, homem intenso, 
que coisa forte, bonita”. Com o pro-
fessor Cortella foi a mesma coisa, a 
conversa com ele é uma aula, eu fi-
quei abismada. 
Então, é muito bom poder conver-
sar com pessoas inteligentes, que 
são professores, que respeito e consi-
dero muito. Para mim, essas conver-
sas são, acima de tudo, um aprendi-
zado. Acho que eles têm muito mais 
a dar do que eu, mas podemos tro-
car um pouco dentro da minha vi-
são e da visão tradicional budista ja-
ponesa, fazendo uma ponte com as 
filosofias ocidentais.

Um dos temas que sempre está presente 
nas suas conversas, e que é uma busca na 
nossa sociedade, é a felicidade. Como 
você a define?
A palavra “felicidade” tem a mes-
ma origem da palavra “fértil”, que 
vem de frutífero. Eu acho que so-

mos mais felizes quando somos ca-
pazes de partilhar com alguém al-
guma coisa e quando somos capazes 
de perceber o outro e a sua necessi-
dade verdadeira. A gente confunde 
um pouquinho felicidade com ne-
cessidade. Se me falta alguma coisa 
eu vou ao mercado e compro, vou 
ao shopping e compro, mas sempre 
fica um certo vazio. O vazio da exis-
tência é importante porque é o “eu” 
que está se renovando, que não se 
satisfaz e, por isso, a gente continua 
vivo e perguntando coisas. No bu-
dismo, chamamos de estado de nir-
vana ou plenitude, que depende di-
retamente de sabedoria. Não é um 
estado abobalhado no mundo, não 
é um estado de ficar “contentinho”, 
rindo. Contentamento da existência 
faz parte, mas não é só isso. Felicida-
de não é só estar rindo, achando que 
tudo está bom. É entrar em contato 
com a sabedoria perfeita. Dentro 
das virtudes, a maior delas é a sabe-
doria, e o maior vício é a ignorância. 
No budismo, falamos do que liberta 
o ser humano e a felicidade é liber-
tação das amarras, dos preconceitos 
– e essa libertação acontece através 
da sabedoria. E sabedoria é treino, é 
prática, é insistência. l

Entrevista / LER&CIA
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DE R$ 28,00

POR R$ 25,20
NIETZSCHE HOJE – SOBRE 
OS DESAFIOS DA VIDA 
CONTEMPORÂNEA 
VIVIANE MOSÉ/ Vozes

O que temos feito? Quais cami-
nhos trilhamos? Esta é uma leitura 
necessária para viver o processo 
de transformação que impulsio-
na a filosofia nietzschiana em sua 
afirmação da vida.

LANÇAMENTO

DE R$ 79,90

POR R$ 71,90
MEDO – TRUMP NA 
CASA BRANCA 
BOB WOODWARD/ Todavia

O autor se vale de centenas de ho-
ras de entrevistas com fontes pri-
márias, atas de reunião, diários 
pessoais, arquivos e documentos 
para revelar a maneira atabalhoada 
como são tomadas as decisões na 
Casa Branca.

DE R$ 29,90

POR R$ 26,90
O ESPETÁCULO DA 
CORRUPÇÃO 
WALFRIDO WARDE/ Leya

Um livro sobre como combater a 
corrupção sem destruir o país. O 
autor radiografa os efeitos devas-
tadores dos crimes de colarinho 
branco no Brasil e analisa os equí-
vocos do sistema criado para en-
frentar a roubalheira. 

LANÇAMENTO
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DE R$ 44,90

POR R$ 39,90
GUIA POLITICAMENTE 
INCORRETO DA 
POLÍTICA BRASILEIRA
RODRIGO DA SILVA/ Leya

Critica e ironiza o poder no Brasil 
– um país que tem o surrealismo 
como regime de governo. Utiliza 
dados e contradições para quebrar 
mitos e colocar em desconforto 
nossos conceitos ideológicos.

DE R$ 44,90

POR R$ 40,40 (CADA)

IGEN – A GERAÇÃO 
SUPER CONECTADA
JEAN M. TWENGE/ Nversos

Os jovens que iniciaram a vida com 
smartphones na mão já possuem 
características, comportamentos e 
realidades para ganharem sua pró-
pria geração. Conheça um pouco 
mais sobre os I Gen, a geração pós 
millenial. 

LANÇAMENTO
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DE R$ 42,90

POR R$ 38,60
MÃOS LIMPAS  
E LAVA JATO 
RODRIGO CHEMIM/ CDG

Edição atualizada e com mais de 
30 páginas sobre a condenação do 
ex-presidente do Brasil. A investi-
gação de um episódio aparente-
mente isolado de corrupção, em 
pouco tempo, começa a desvendar 
um gigantesco esquema.  

LANÇAMENTO

DE R$ 29,90

POR R$ 26,90
LUCRO CERTO 
SULIVAN FRANÇA/ Gente

Sulivan França conversa 
diretamente com você, 
novo empreendedor, que 
busca compreender me-
lhor a realidade de seu 
mercado. Muitas vezes, 
somos tão apaixona-
dos por nosso negócio 
que não conseguimos 
ver com clareza os pro-
blemas.

DE R$ 39,90

POR R$ 35,90
SMART MONEY
JOÃO KEPLER/ Gente

O empreendedor é 
quem deve escolher seu 
investidor, não o contrá-
rio. Mesmo para quem 
tem experiência em gerir 
o próprio negócio, cap-
tar recursos e conquistar 
novos investidores pode 
ser um quebra-cabeças 
sem fim. 

HI
ST

ÓR
IA

DE R$ 50,00

POR R$ 45,00
BENZEDEIRAS
VICTOR AUGUSTUS GRACIOTTO SILVA/ 
Autores Paranaenses

Ainda existem benzedeiras? Esta 
pergunta foi o início de uma pes-
quisa realizada em Curitiba que 
identificou mais de sessenta benze-
deiras. O livro é ricamente ilustrado 
com fotografias das benzedeiras, 
de suas casas, altares e ervas.
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DE R$ 180,00

POR R$ 162,00
BOX O PARANÁ 
PELO CAMINHO 
HILTON COSTA, JONAS W. PEGORARO, 
MILTON STANCZYK FILHO/ Máquina de 
Escrever

Box composto por 3 volumes, dá 
visibilidade às recentes pesquisas 
e pensa o Paraná por meio de um 
novo olhar: os múltiplos persona-
gens.
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MAIS DO

 
(E OUTRAS 
BIOGRAFIAS)

 > A segunda parte da biografia “desautorizada” 
de Jô Soares chega às livrarias e promete o 
mesmo sucesso de seus oito livros já publicados  
– que, ao todo, já venderam mais de 1,5 milhão 
de exemplares no mercado brasileiro e foram 
traduzidos em vários países como Estados 
Unidos, França, Itália, Japão e Argentina. 
Escrito a quatro mãos com o jornalista Matinas 
Suzuki Jr., assim como foi o primeiro volume 
de sua biografia, o livro traz passagens da 
vida agitada e fascinante do apresentador. 
Histórias não faltam: sua carreira incluiu mais 
de duzentos personagens humorísticos, oito 
espetáculos solos, cerca de 15 mil entrevistas 
em 28 anos de programa, direção de 24 
peças de teatro, atuação em dez peças como 
ator, além dos oito livros publicados.

Biografias / LER&CIA

Os causos da vida profissional e pessoal foram con-
tados por Jô e gravados pelo jornalista, que selecionou 
e redigiu as histórias mais envolventes. “A vantagem de 
serem memórias é essa mesmo, você segue o fluxo do 
que vem à sua cabeça naquele momento. Eram tantas 
histórias – aliás, são 80 anos de vida e 60 de trabalho – 
que o Matinas já me disse que teriam de ser dois volu-
mes”, contou o apresentador na ocasião do lançamento 
da primeira obra, em 2017. Para o jornalista a experiên-
cia foi transformadora. “Eu ligava o gravador e o Jô ia 
contando as histórias. Foi a sequência de dias mais di-
vertidos que tive na vida. Também foi como seu eu fi-
zesse uma imersão em um mundo de conhecimento 
absolutamente fantástico”, lembra Suzuki. >>>

JÔ

15NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018



DEIXE SUA MARCA NO MUNDO COM NOSSA LINHA DE CRATIVIDADE
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rPara quem quer começar 
um novo projeto mas 
não sabe como

De 49,90
Por 44,90

333 PÁGINAS 
PARA TIRAR SEU 
PROJETO DO PAPEL

Para quem quer 
transformar sua 
paixão em negócio

De 34,90
Por 31,40

O PODER DO 
TEMPO LIVRE

Para quem quer 
entender os 
negócios do futuro

De 54,90
Por 49,90

VAI LÁ E FAZ

Para quem quer 
inspiração de mulheres 
liderando empresas

De 39,90
Por 35,90

JUNTAS: O PODER 
DA LIDERANÇA 
COMPARTILHADA 
NOS NEGÓCIOS

Para quem precisa 
organizar as finanças 
sem complicação

De 39,90
Por 35,90

PAPO DE GRANA

Para quem quer 
dar um presente 
criativo

De 49,90
Por 44,90

O PODER DO 
EU TE AMO

INFÂNCIA E JUVENTUDE X 
VIDA ADULTA E MATURIDADE
A primeira obra traz os primeiros 30 anos de 

vida de Jô. “Talvez o aspecto mais importante do 
primeiro volume seja a formação que meus pais 
me proporcionaram. Não só o fato de eu ter po-
dido estudar na Suíça e ter aprendido um monte 
de línguas, além da formação em cinema e teatro 
que foi muito influenciada pela minha mãe, Mer-
cedes, ou Mêcha, como era conhecida. Mas, so-
bretudo, pelos valores que herdei deles e que con-
sidero a minha verdadeira formação. Meus pais 
não eram pais convencionais, tive muita liberda-
de e sempre fui tratado como adulto”, declarou.

Já o segundo volume compila os momentos 
vivenciados a partir de 1969, quando Jô Soa-
res lança o seu primeiro one-man show, “Todos 
amam um homem gordo”, no Rio de Janeiro. 
Sua vida e carreira até chegar ao Programa do 
Jô, exibido por 16 anos na Rede Globo, são re-
lembradas em passagens curiosas, divertidas e 
surpreendentes. Revela como chegou a distri-
buir hóstias ao lado de Dom Hélder Câmara, sua 
vida de motoqueiro encerrada com dois aciden-
tes, o processo que sofreu durante o período da 
presidência do general Emílio Garrastazu Médi-
ci, como foi absolvido com um testemunho do 
poeta Carlos Drummond de Andrade), a saída 
para o SBT no auge do sucesso na Globo, os ca-
samentos e a perda do filho Rafael. Sua admi-
ração profunda por figuras gordas como Orson 
Welles e Winston Churchill também foi conta-
da na biografia. l

GISELE 
BÜNDCHEN 
ESCREVE SUA 
HISTÓRIA
Quem vê a modelo gaúcha 
Gisele Bündchen desfilando 
sempre com muita beleza e 
carisma não imagina que ela 
já teve sua rotina prejudicada 
por crises de ansiedade que a 
levaram à síndrome do pânico. 
Com pitadas motivacionais, 
a modelo conta essa e 
outras passagens decisivas 
em sua vida e motiva os 
leitores a buscarem um 
propósito de vida.

APRENDIZADOS – 
MINHA CAMINHADA 
PARA UMA VIDA COM 
MAIS SIGNIFICADO
Best Seller 
DE R$ 44,90
R$ 39,90

O LIVRO DE JÔ – UMA 
AUTOBIOGRAFIA 
DESAUTORIZADA 
– VOLUME 1
Companhia das Letras
R$ 64,90

COMIDA DE BEBÊ
Rita Lobo

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

COZINHA PRÁTICA
Rita Lobo

De R$ 90,00 
Por R$ 74,90

PANELINHA - RECEITAS
QUE FUNCIONAM
Rita Lobo
De R$ 110,00 
Por R$ 89,90

COZINHA A 
QUATRO MÃOS
Rita Lobo
De R$ 59,00 
Por R$ 49,90

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

NA MESA
DA BAIANA
Tereza Paim, Sônia Robatto
De R$ 95,00 
Por R$ 76,00

CONHEÇA AS OBRAS

O LIVRO DE JÔ – UMA 
AUTOBIOGRAFIA 
DESAUTORIZADA 
– VOLUME 2
Companhia das Letras
R$ 79,90
PREVISÃO DE LANÇAMENTO: 10/12/2018

LER&CIA / Biografias
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De R$ 59,00 
Por R$ 44,90

COZINHA PRÁTICA
Rita Lobo

De R$ 90,00 
Por R$ 74,90

PANELINHA - RECEITAS
QUE FUNCIONAM
Rita Lobo
De R$ 110,00 
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COZINHA A 
QUATRO MÃOS
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De R$ 59,00 
Por R$ 49,90
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GELADEIRA?
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NA MESA
DA BAIANA
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De R$ 95,00 
Por R$ 76,00
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EM BUSCA DA SOBRIEDADE
A história de Barbara Gancia contada por ela mesma. Uma história de 
quem tantas vezes flertou com a morte, com copos na mão e ao volante 
de carros suicidas. Sua luta pela sobriedade foi difícil, mas um dia, 
finalmente, depois de muitas recaídas, Barbara conseguiu parar a história. 

A SAIDEIRA
Planeta
R$ 49,90

ZECA DESCREVE ELZA SOARES
O jornalista Zeca Camargo narra a história de Elza Soares, uma das 
maiores cantoras de todos os tempos e ícone cultural brasileiro. 
O livro foi construído a partir de muita pesquisa do autor e ao 
longo de dezenas e dezenas de encontros no apartamento de 
Elza, no Rio de Janeiro. Conta da infância pobre ao sucesso 
consagrado em discos que marcaram a música brasileira.  

ELZA
Leya
R$ 54,90
PREVISÃO DE LANÇAMENTO: 25/11/2018

UM MÚSICO APAIXONADO
Graziela Gonçalves, a viúva do músico Chorão, narra a história 
de amor dos dois. A intensidade que o tornou um dos maiores 
ícones do rock nacional marcou também o relacionamento de 
quase vinte anos dos dois. Juntos desde o começo da carreira, 
passaram bons e maus momentos juntos, como a dependência 
química, que o levou, tragicamente, à morte, em 2013.

SE NÃO EU, QUEM VAI FAZER VOCÊ FELIZ?
Paralela
R$ 49,90

ZÉ DIRCEU 
CONTA TUDO
Foi na prisão que José 
Dirceu encontrou tempo 
para falar sobre sua vida, 
seus erros e acertos. Nesse 
primeiro volume de sua 
biografia conta desde os 
bastidores de sua militância 
nos anos 1960, o período 
de exílio, o treinamento 
para ser guerrilheiro em 
Cuba, a cirurgia plástica 
que mudou seu rosto, a 
anistia, a presidência no 
Partido dos Trabalhadores 
e sua contribuição na 
campanha que elegeu Lula 
à presidência e as denúncias 
do chamado mensalão. 

ZÉ DIRCEU 
– MEMÓRIAS – 
VOLUME 1
Geração
DE R$ 59,90
POR R$ 53,90
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DE R$ 98,00

POR R$ 82,90
COZINHA RÁPIDA
NIGEL SLATER/ Tapioca

Um guia básico para preparar refei-
ções despretensiosas do dia a dia. 
Nele, Nigel Slater apresenta mais 
de 600 ideias de pratos saborosos 
e fáceis de fazer. Todas as receitas 
do livro seguem a mesma filosofia: 
usar a imaginação.

DE R$ 98,00

POR R$ 82,90
FESTAS EM FAMÍLIA 
COM O CAKE BOSS
BUDDY VALASTRO/ Tapioca

Apresenta cardápios completos 
para cada ocasião celebrada pela 
família Valastro, do primeiro ao últi-
mo dia do ano. Você também pode 
marcar os momentos da sua vida 
com as sobremesas inesquecíveis.

DE R$ 79,00

POR R$ 71,00
FAMÍLIA PELO MUNDO
ADRIANA TOMASI, JOCEMAR TOMASI/ 
Autores Catarinenses

Narra a volta ao mundo em um car-
ro adaptado em casa, com duas 
crianças pequenas. Foram dois 
anos conhecendo os extremos do 
planeta, 145 mil km e 65 países. 
Esta aventura fará você sentir os 
medos e alegrias a cada conquista. 

DE R$ 34,90

POR R$ 31,40
CARONA PARA O MUNDO
ALFREDO MESQUITA/ Literare Books

O autor conta as histórias vividas 
na América: foram 20 países e 274 
cidades visitadas. Ficou curioso so-
bre o trajeto? Alguns dos países vi-
sitados foram: Brasil, Chile, Argen-
tina, Estados Unidos, Honduras, 
Costa Rica, México, Nicarágua, Pa-
namá e Colômbia. 

TU
RI

SM
O

DE R$ 89,00

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

As histórias, as uvas, os terroirs, os 
vinhos de várias regiões. Roteiros e 
recomendações das melhores viní-
colas para visitar e degustar. Ilus-
trado com mais de 450 fotos em 
cores.

DE R$ 44,00

POR R$ 39,60
ENSINO DE LEITURA PARA 
PESSOAS COM AUTISMO
CAMILA GRACIELLA SANTOS GOMES/ 
Appris

Ensinar pessoas com autismo a ler 
pode ser um desafio. Traz uma rota 
para o ensino dessas habilidades 
de leitura, com foco no ensino de 
leitura oral e na leitura com com-
preensão. 
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DE R$ 120,00

POR R$ 99,90
MANUAL PRÁTICO 
DE CONFEITARIA
DIEGO RODRIGUES COSTA/ Senac

Apresenta de maneira didática os 
conhecimentos técnicos para a prá-
tica profissional, bem como recei-
tas de massas, cremes, sobremesas, 
bolos, tortas, preparações com cho-
colate e produções geladas.

PS
IC

OL
OG

IA

DE R$ 39,90

POR R$ 35,90
DISCIPLINA SEM DRAMA
DANIEL J. SIEGEL, TINA PAYNE 
BRYSON/ Nversos

Destacando o elo entre o desen-
volvimento neurológico infantil e 
a maneira como os pais reagem ao 
mau comportamento, fornece um 
roteiro para lidar com birras, ten-
sões e lágrimas, sem fazer cena.

18 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018
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As crianças vão adorar!

A orquestra
Descobrindo a música
978-1-4749-1805-3

Instrumentos musicais
Ouvir, brincar e aprender
978-1-4749-3485-5

Meus amigos do jardim
Um livro divertido com
blocos de montar
978-88-6860-819-4

10 contos de fada
de 10 minutos
978-1-4749-4680-3

O grande livro risque,
rabisque, desenhe
e pinte
978-1-4749-4844-9

Salvando o Natal
978-1-8486-9510-8

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

Descobrindo a músicaDescobrindo a músicaDescobrindo a músicaDescobrindo a música
Instrumentos musicais
Ouvir, brincar e aprender

de R$ 54,90
por R$ 49,90

Instrumentos musicaisInstrumentos musicaisInstrumentos musicaisInstrumentos musicaisInstrumentos musicaisInstrumentos musicaisInstrumentos musicaisInstrumentos musicais Meus amigos do jardim

de R$ 52,90
por R$ 47,60

Meus amigos do jardimMeus amigos do jardimMeus amigos do jardimMeus amigos do jardimMeus amigos do jardimMeus amigos do jardim 10 contos de fada

de R$ 49,90
por R$ 44,90

10 contos de fada10 contos de fada10 contos de fada10 contos de fada10 contos de fada O grande livro risque,O grande livro risque,O grande livro risque,

de R$ 64,90
por R$ 58,40

O grande livro risque,O grande livro risque,O grande livro risque,O grande livro risque, Salvando o Natal

de R$ 64,90
por R$ 58,40

Salvando o NatalSalvando o NatalSalvando o NatalSalvando o Natal

de R$ 69,90
por R$ 62,90

Revista_curitiba_outubro_18_205x85.indd   1 02/10/18   5:40 PM
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blocos de montar
978-88-6860-819-4

10 contos de fada
de 10 minutos
978-1-4749-4680-3

O grande livro risque,
rabisque, desenhe
e pinte
978-1-4749-4844-9
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978-1-8486-9510-8
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QUEBRA-
CABEÇA 
60 PEÇAS 
BONECA LOL 
SURPRESA 
03632 Grow 
R$ 39,99

O neurologista Leandro Teles, 
autor do livro O cérebro ansioso, ex-
plica que um dos aspectos do enve-
lhecimento é o empobrecimento de 
habilidades cognitivas. Então, traba-
lhar para prevenir esse declínio cog-
nitivo é o foco para garantir uma saú-
de intelectual por mais tempo. “O 
cérebro é nutrido por alimento, oxi-
gênio e vivência. A vivência ajuda a 
consolidar a conexão entre os neurô-
nios e levar maior irrigação para o 
cérebro. O cérebro que faz tudo da 
mesma forma tende a se acomodar 
e a perder habilidades. Então, é ne-
cessário tirá-lo da zona de conforto, 
fazendo coisas fora da rotina, desen-
volvendo novas habilidades, esco-
lhendo caminhos diferentes, enfim, 
aumentando o grau de dificuldade 
das atividades cotidianas”, explica.

Todas as atividades que tiram o 
cérebro dessa zona de conforto pro-
movem a estimulação cognitiva, que 
tem um grande benefício em lon-
go prazo, incluindo a prevenção de 
doenças degenerativas, como o Al-
zheimer. “A estimulação cognitiva 
é importante para o que chamamos 
de ‘reserva cognitiva’, que é a capaci-
dade cerebral em lidar com doenças 
que afetam a cognição. Toda apren-
dizagem aumenta a reserva cogniti-
va do indivíduo. Portanto, atividades 
como a prática de jogos, caça-pala-

vras, aprendizagem de novos idio-
mas e instrumentos musicais levam 
ao aumento de conexões entre as 
células do cérebro (neurônios) e au-
mentam essa reserva”, explica Jerusa 
Smid, neurologista do Departamen-
to Científico de Doenças Cognitivas 
e do Envelhecimento da Academia 
Brasileira de Neurologia.

Entre essas atividades de estimu-
lação cognitiva está a montagem de 
quebra-cabeças. Isso porque o jogo 
gera desafios ao cérebro. “Eles tra-
zem benefício na esfera da atenção, 
da capacidade visoespacial, planeja-
mento e execução de tarefas. Dessa 
forma, estimula essas diferentes fun-
ções cognitivas. Também podemos 
pensar que, se fizermos a atividade 
em grupo, incentiva a sociabiliza-
ção e o trabalho em equipe”, co-
menta Jerusa.

Indicada para pessoas de todas as 
idades, a prática de montar quebra-
-cabeças se torna ainda mais indica-
da após os 50 anos, que é quando se 
começa a notar um leve declínio nas 
habilidades cognitivas, segundo Le-
andro Teles. Ele lembra que os bene-
fícios serão ainda maiores para a saú-
de intelectual quando a atividade for 
prazerosa, social e com desafio pro-
gressivo. “Pode ser uma medida pre-
ventiva para um futuro declínio cog-
nitivo”, observa. l

 > Montar quebra-cabeças é uma daquelas atividades que podem acompanhar o ser 
humano da infância até a terceira idade. Divertido, com níveis diferentes de desafios e 
democrático quanto aos temas, o jogo também garante benefícios para o cérebro, ajudando 
a saúde intelectual e, até mesmo, prevenindo doenças relacionadas ao envelhecimento.

BRINQUE, DIVIRTA-SE 

SAUDÁVEL
E GARANTA UM CÉREBRO MAIS

A PARTIR DE

4
ANOS

A PARTIR DE

7
ANOS

A PARTIR DE

6
ANOS

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

QUEBRA-
CABEÇA 
100 PEÇAS 
BONECA LOL 
03633 Grow 
R$ 29,99

CRIANÇAS
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Variedades / LER&CIA

BENEFÍCIOS 
DE MONTAR 
QUEBRA-
CABEÇAS
• Tira o cérebro da 
zona de conforto

• Aumenta as 
conexões cerebrais 

• Melhora a irrigação 
do cérebro

• Previne doenças 
relacionadas a perdas 
cognitivas, como mal 
de Alzheimer

FUNÇÕES 
COGNITIVAS 
ESTIMULADAS
• Memória de curto prazo

• Nível de concentração 
e atenção

• Capacidade visoespacial

• Habilidade de planejar 
e executar tarefas

• Trabalho em equipe (se 
realizado em grupo)

 MEU PRIMEIRO 
QUEBRA-CABEÇA 
4X4 PEÇAS GALINHA 
PINTIDINHA 
2257 Jak/ Toyster  
R$ 34,99

Você sabia que pode armazenar e transportar seu quebra-
cabeça até terminar de montá-lo com segurança e 
praticidade?  Conheça o porta quebra-cabeça da Grow:

Durante a 
montagem de quebra-
cabeças com número grande 
de peças, você pode contar com 
um separador. Você escolhe se quer 
separar por cor, formato, imagem. 
O acessório ajuda na organização 
da brincadeira. Armazena até 2.000 
peças em seis bandejas empilháveis. 

SEPARADOR DE PEÇAS 
02530 Grow – R$ 89,99

ATÉ 1.000 PEÇAS
3466 Grow – R$ 109,99

ATÉ 3.000 PEÇAS
3604 Grow – R$ 159,99

ATÉ 6.000 PEÇAS
3399  Grow – R$ 239,99

A PARTIR DE

3
ANOS

A PARTIR DE

4
ANOS

QUEBRA-
CABEÇA 6000 
PEÇAS ROMERO 
BRITTO FAMILY 
03083 Grow
R$ 259,99

QUEBRA-CABEÇA 
2000 PEÇAS 
THE BEATLES 
0125 Estrela
R$ 139,99

QUEBRA-
CABEÇA 1000 
PEÇAS CAPELA 
SISTINA/ 
SAGRADA 
FAMÍLIA 
2516 Toyster
R$ 49,90

QUEBRA-CABEÇA  
500 PEÇAS 
FAUNA/ FLORA 
ROGERIO PEDRO 
2515 Toyster
R$ 39,90

JOGO DE ENCAIXE 
MADEIRA MEUS 
NÚMEROS 
2485/ Toyster
R$ 59,99 

QUEBRA-CABEÇA 
MADEIRA 
TRENZINHO 
DE LETRAS 
2486/ Toyster
R$ 54,99

QUEBRA-CABEÇA 
8 PEÇAS GRANDES 
DISNEY BABY 
BRINCANDO COM 
AS FORMAS 
2529 Jak/ Toyster
R$ 59,90

A PARTIR DE

18
MESES

A PARTIR DE

10 
ANOS

BEBÊS E PRÉ-ESCOLARES

ACESSÓRIOS PARA SUA BRINCADEIRA

JOVENS E ADULTOS

Cola para acabamento de puzzles 
finalizados. Acompanha aplicador!

COLA PUZZLE 
BRILHANTE 
1989 Grow – R$ 29,99 

COLA PUZZLE FOSCA 
1430 Grow – R$ 19,99
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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$ 32,90  

POR R$ 26,90 
ALICE – AVENTURAS 
DE ALICE NO PAÍS 
DAS MARAVILHAS
LEWIS CARROLL/ Jorge Zahar 

Edição de bolso com capa dura 
e ilustrações originais que reúne 
Aventuras de Alice no país das ma-
ravilhas e sua continuação, Através 
do espelho e o que Alice encontrou 
por lá. 

DE R$ 98,00 

POR R$ 74,90 
A DIVINA COMÉDIA 
– 3 VOLUMES
DANTE ALIGHIERI/ Editora 34

Prêmio Jabuti 2000 de Melhor Tra-
dução. Escrita entre 1306 e 1321, 
narra a viagem de Dante ao infer-
no, purgatório e paraíso. Um tes-
temunho de uma época na qual o 
homem deveria viver em conformi-
dade com a vontade divina.

DE R$ 89,00 

POR R$ 67,90 
CRIME E CASTIGO
FIÓDOR DOSTOIÉVSKI/ Editora 34

Edição em comemoração aos 150 
anos da obra. Um jovem estudante, 
pobre e desesperado, comete um 
crime que desencadeia uma nar-
rativa levando o leitor a encontrar 
personagens que lutam para pre-
servar sua dignidade contra as vá-
rias formas da tirania. 

DE R$ 39,00  

POR R$ 29,90 
O JARDIM SECRETO
FRANCES HODGSON BURNETT/ Editora 
34

A história de Mary, uma órfã de 10 
anos que vai viver com o tio em um 
casarão na Inglaterra. Lá encontra 
Dickon, um menino que conversa 
com as plantas e com os animais, e 
Colin, um pequeno lorde, doente e 
isolado em um dos quartos. 

DE R$ 44,90  

POR R$ 34,90 
NUNCA É TARDE 
PARA MUDAR 
MÔNICA DE CASTRO/ Academia

Bruno, jovem de família católi-
ca, desenvolve obsessão pelo isla-
mismo, ao mesmo tempo em que 
odeia os judeus. Apesar disso, apai-
xona-se por Tamara, moça judia 
que o rejeita, fazendo reviver um 
desejo de vingança de vidas atrás. 

DE R$ 99,90  

POR R$ 79,90 
100 ANOS DE MODA 
CALLY BLACKMAN/ Publifolha

Com mais de 400 imagens, conta 
a história da moda no século XX, 
desde a influência das vanguardas 
artísticas e a entrada das mulheres 
no mercado de trabalho até os mo-
vimentos de grupos urbanos e a li-
berdade de estilo dos dias atuais. 

DE R$ 29,90 

POR R$ 23,90 
ME POUPE!
NATHALIA ARCURI/ Sextante 

Como economizar no dia a dia? 
Como poupar mesmo ganhando 
pouco? Quais são os melhores (e 
os piores) investimentos? Para aju-
dar nesse processo, a autora Na-
thalia Arcuri traz 10 passos simples 
para nunca mais faltar dinheiro no 
seu bolso.

DE R$ 99,90  

POR R$ 79,90 
MINHAS PLANTAS 
CAROL COSTA/ Paralela

Quem não adora a ideia de ter um 
cantinho verde em casa? A auto-
ra apresenta as plantas de acordo 
com sua necessidade de luz, traz 
um passo a passo para montar ar-
ranjos, transplantar orquídeas e até 
montar um terrário.

DE R$ 64,90  

POR R$ 54,90 
A ESTRATÉGIA DO 
OCEANO AZUL
RENEE MAUBORGNE, W CHAN KIM/
Sextante

O êxito duradouro não decorre da 
disputa entre concorrentes, mas da 
criação de “oceanos azuis” – novos 
espaços de mercado. Apresenta 
uma abordagem sistemática para 
tornar a concorrência irrelevante.

DE R$ 79,90  

POR R$ 63,90
O LIVRO DO CAFÉ
ANETTE MOLDVAER/ Publifolha

Da história às características das 
espécies e informações sobre o 
plantio, o livro apresenta também 
um roteiro global de produtores. 
Traz passo a passo para preparar 
a bebida e mais de 100 receitas 
quentes ou frias.

DE R$ 79,90  

POR R$ 62,90 
O TIRADENTES
LUCAS FIGUEIREDO/ Companhia das 
Letras

Enfim, a fascinante história com-
pleta: Joaquim José da Silva Xavier, 
o “Tiradentes”, ganha sua primei-
ra biografia moderna. Em paralelo, 
descortina-se um retrato vívido das 
Minas Gerais e do Rio de Janeiro do 
século XVIII.

DE R$ 89,90  

POR R$ 71,90 
A ARTE DE FAZER 
CERVEJA 
JAMES MORTON/Publifolha

O cervejeiro James Morton revela o 
que aprendeu na prática, entre er-
ros e acertos, ao preparar a bebida 
em casa. Descreve os equipamen-
tos necessários e os ingredientes e 
explica os métodos de produção.
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Quem pensa 
enriquece
DE R$ 48,40

poR R$ 43,60

Meia-noite em
Pequim

DE R$ 48,40

poR R$ 43,60

A deusa cega
DE R$ 48,80

poR R$ 43,90

Uma saga na 
Toscana

DE R$ 68,80

poR R$ 61,90

Eu amo New York
DE R$ 44,80

poR R$ 39,90
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Preços exclusivos para clientes Leio+. O Leio+ é um clube de fidelidade que dá direito a prêmios e benefícios especiais.  
Vá até uma de nossas lojas e faça o seu cadastro, que é gratuito e sem anuidade. Consulte o regulamento em nosso site e aproveite. 

DE R$ 125,00  

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

Para homenagear a culinarista, a 
obra compila receitas de sua car-
reira. Traz, ainda, modo de preparo 
detalhado, indicação de rendimen-
to e dicas para baratear a receita. 

DE R$ 49,90  

POR R$ 39,90
DEVOCIONAL COM 
PAPA FRANCISCO
JORGE BERGOGLIO/ Fontanar

Uma poderosa arma da vida cristã 
diária, convidando os leitores a me-
ditar e orar todos os dias do ano. 
Verdadeiro apoio para a nossa fé, 
combina versos bíblicos, orações, 
ilustrações sacras e meditações do 
próprio papa Francisco. 

DE R$ 29,90

POR 26,90
CD ARIANA GRANDE 
– SWEETENER 
Universal Music

Segundo a Revista People, Sweete-
ner celebra o poder feminino. Para 
a Entertainment Weekly, a artis-
ta deve ser aplaudida por ter algo 
significativo para dizer com sua voz 
impressionante. O disco já alcançou 
#1 na Billboard Hot 100 .

DE R$ 29,90

POR 26,90
CD LANA DEL REY – 
ULTRAVIOLENCE 
Universal Music

O aclamado disco de 2014, Ul-
traviolence, traz como destaques 
“West coast”, “Shades of cool”, 
“Brooklyn baby” e a faixa-título 
“Ultraviolence”. A cantora é um dos 
maiores sucessos de público de sua 
geração. 

DE R$ 24,90

POR R$ 22,90
CD ANAVITORIA – O 
TEMPO É AGORA
Universal Music

O segundo disco da dupla traz can-
ções autorais que seguem o mes-
mo estilo das meninas que con-
quistaram o Brasil e mostram o 
crescimento de Ana Caetano e Vi-
tória Falcão como artistas.

DE R$ 35,90

POR R$ 32,90
CD THE CARTERS
Sony Music

Beyoncé e Jay-Z lançam seu pri-
meiro projeto juntos. O álbum con-
ta com 9 faixas inéditas – incluindo 
“Apeshit”. Um dos temas principais 
do projeto é o reconhecimento do 
orgulho negro e do sucesso dos ar-
tistas ao longo de suas carreiras.

DE R$ 29,90

POR R$ 26,90
CD ARCTIC MONKEYS 
– TRANQUILITY BASE 
HOTEL AND CAS
Deckdisc

Após AM (2013), sucesso absoluto 
de público e crítica, Arctic Monke-
ys lança seu novo disco de inédi-
tas, com 11 faixas, em que enfatiza a 
busca por novos terrenos musicais.  

DE R$ 19,90

POR R$ 16,90 (CADA)

NECESSAIRE
CRYSTAL 
PR/BG/BR 
ABC17186/ Jacki Design

Prática necessaire meia lua trans-
parente com estampa geométrica. 
O material em PVC é impermeá-
vel e facilita a limpeza. Dimensões: 
22x13x7cm. Imagem ilustrativa. 
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Quem pensa 
enriquece
DE R$ 48,40

poR R$ 43,60

Meia-noite em
Pequim

DE R$ 48,40

poR R$ 43,60

A deusa cega
DE R$ 48,80

poR R$ 43,90

Uma saga na 
Toscana

DE R$ 68,80

poR R$ 61,90

Eu amo New York
DE R$ 44,80

poR R$ 39,90
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Preços exclusivos para clientes Leio+. O Leio+ é um clube de fidelidade que dá direito a prêmios e benefícios especiais.  
Vá até uma de nossas lojas e faça o seu cadastro, que é gratuito e sem anuidade. Consulte o regulamento em nosso site e aproveite. 

DE R$ 361,50

POR 308,00
MOCHILA COM
RODINHA BUSINESS 
PRETA 
NY0023/ Nytron

Mochila de rodinha com carrinho 
com puxador em alumínio regu-
lável em dois estágios; comparti-
mento acolchoado para laptop; três 
bolsos frontais com fecho em zíper. 
Dimensões: 50x32x20 cm.

DE R$ 191,30

POR R$ 162,60
MOCHILA COM ALÇA 
TÓQUIO PRETA 
NY0002/ NYTRON

Com alça de măo de aço; tecido 
100% poliéster de alta resistência e 
impermeável; bolso laterais e fron-
tais, divisórias internas; alças de 
cabo de aço ergonômicas e ajustá-
veis; compartimento para notebook 
de até 15”; dimensőes: 50x33x24 cm.

DE R$ 72,10

POR R$ 61,30
LÁPIS DE COR COLOR 
METAL PEPS 36 CORES 
832056/ Maped

Novo visual integrado à linha Color 
Peps; lápis em formato triangular 
para maior conforto; cores brilhan-
tes e excelente poder de cobertura. 
Ideal para brincadeiras, trabalhos 
escolares ou o que mais sua imagi-
nação quiser. 

DE R$ 79,00

POR R$ 67,15 
CANETA HIDRO 0,4MM 
MINI STABILO 12 UNIDADES 
COLORFUL IDEAS 
55.5200/ Sertic

As canetas Point 88 da Stabilo em 
sua versão mini! Doze cores em um 
estojo em forma de lâmpada. Alto 
rendimento, longa duração, ponta 
com reforço metálico, traço de 0.4 
mm, tinta à base de água.

DE R$ 61,90

POR R$ 52,70
JOGO DE 
BARALHO ACQUA 
TRANSPARENTE 
95873/ Copag

Produzido em material 
plástico de alta durabili-
dade, foi projetado para 
usar na praia ou na piscina. 
Cada estojo contém 2 bara-
lhos plásticos Bridge Size.

DE R$ 46,10

POR R$ 36,90 
CANECA 
PORCELANA 
VW FUSCAS 
COLORIDA 300 ML 
41543/ New Urban

Caneca modelo Fusca feita 
em porcelana de alta quali-
dade. Possui 9,5 cm diâme-
tro e 12 cm altura, 300 ml 
de capacidade.

DE R$ 14,80

POR R$ 12,60 
BLOCO DE MESA 
PLANNER DIÁRIO 
CAPRICHO 
291170/ Tilibra

Com o bloco de mesa plan-
ner você pode organizar 
suas tarefas diárias da ma-
nhã, tarde e noite. Tem 80 
folhas destacáveis. Forma-
to: 20cm x 14cm.

DE R$ 10,90

POR R$ 8,90
MARCADOR 
DE PÁGINA 
ALUMÍNIO MULHER 
MARAVILHA LOGO 
DOURADO 6X10,2CM 
41369 NEW URBAN

Marcador em alumínio com 
a logo de uma das maiores 
heroínas das histórias em 
quadrinhos da DC Comics.

DE R$ 42,30

POR R$ 35,99 
AGENDA 2019 
PLANNER 
CAMBRIDGE 
SET PRETA 
126799 M6 5P/ Tilibra

Agenda com visão sema-
nal. Possui capa com espu-
ma revestida em material 
especial. Ideal para a orga-
nização do dia a dia. 
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O último desejo
De: R$ 49,90 

Por: R$ 44,90

O sangue dos elfos
De: R$ 49,90 

Por: R$ 44,90

Tempo do desprezo
De: R$ 49,90 

Por: R$ 44,90

A torre da andorinha
De: R$ 49,90 

Por: R$ 44,90

A senhora do lago
De: R$ 69,90 

Por: R$ 62,90

Batismo de fogo
De: R$ 49,90 

Por: R$ 44,90

A espada do destino
De: R$ 49,90 

Por: R$ 44,90

AD_Curitiba.indd   1 10/3/18   2:51 PM
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De: R$ 49,90 

Por: R$ 44,90

O sangue dos elfos
De: R$ 49,90 

Por: R$ 44,90

Tempo do desprezo
De: R$ 49,90 

Por: R$ 44,90

A torre da andorinha
De: R$ 49,90 

Por: R$ 44,90
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De: R$ 69,90 
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Por: R$ 44,90
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VINHOS
PARA HARMONIZAR COM 

SUA CEIA DE NATAL
 > Na ceia de Natal, tão importante quanto a presença dos pratos 

clássicos é a escolha do vinho que vai acompanhá-los na celebração. 
Ainda que cada paladar seja diferente, algumas regras básicas ajudam 
nessa tarefa. Uma seleção harmônica faz com que alimentos e vinhos 

estejam em equilíbrio, destacando os melhores sabores, texturas e aromas 
de cada um. Já o contrário pode ser desastroso: um deslize na combinação 

pode criar associações químicas que resultam em sabores amargos.

LER&CIA / Vinhos

PARA A
RECEPÇÃO

PRATOS 
PRINCIPAIS

Uma regra de ouro é começar a ceia com os vinhos 
leves e terminar com os mais intensos. A ordem perfeita 
seria um espumante para a recepção, depois um vinho 
branco, aí um tinto e, por fim, o vinho de sobremesa. 
O frescor dos espumantes é ideal para abrir o apetite, 
enquanto os vinhos mais doces sobrecarregam o 
paladar, comprometendo a degustação dos alimentos. 
“Vá sempre do mais seco para o mais doce. Se 
você inverter, não irá cair bem”, ressalta Fábio.

Em linhas gerais, a regra é harmonizar por 
semelhança, com sabores competindo 
de igual para igual, sem que um sabor 
se sobreponha ao outro. “Para não haver 
nenhum atropelo, um vinho intenso vai 
combinar com um prato intenso, um 
vinho leve vai combinar com um prato 
leve, um vinho ácido vai combinar um 
prato ácido”, explica o sommelier. 

Para não 
fazer feio na 
hora da ceia, 
o sommelier 
Fábio Cardoso, 
certificado pela 
Wine & Spirit 
Education Trust 
de Londres, dá 
algumas dicas 
infalíveis para 
harmonizar 
pratos e vinhos.

Por Monique Portela
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AVES O vinho ideal traz concentrações 
moderadas de taninos e acidez. No 
caso do peru, por exemplo, carne 
mais seca e ainda assim com certa 
gordura, é possível harmonizar 
com vinhos como o Malbec, o 
Carménère e o Cabernet Franc.

PEIXES DE RIO Apesar de mais gordurosos, eles 
jamais podem ser combinados 
com tintos, porque a gordura 
insaturada deste tipo de peixe 
amarga com os taninos do vinho. 
O vinho ideal, portanto, é branco.

PEIXES DE MAR Os peixes marinhos permitem a 
harmonização com vinhos tintos. 
O bacalhau, em específico, precisa 
de um vinho com muita potência 
e intensidade para equivaler ao 
sabor marcante do peixe.

CARNES 
VERMELHAS

Cortes mais gordurosos pedem 
vinhos tintos mais pesados, com 
maior presença de taninos e 
maior acidez. Caso a carne leve 
algum molho de sabor intenso, o 
prato passa a pedir vinhos com 
uma maior presença de fenóis.

PRATOS 
VEGETARIANOS

Uma das chaves da harmonização 
é trabalhar com o molho. Molhos à 
base de frutas, como as reduções, 
pedem vinhos que tenham uma 
intensidade de fruta moderada, 
com acidez média. Já molhos mais 
intensos pedem vinhos com mais 
fenóis, como o Cabernet Franc 
e alguns tipos de Pinot Noir. 

QUAL VINHO 
HARMONIZA 

COM...

SOBREMESAS

Para fechar a noite, a 
regra é escolher um vinho 
que seja tão ou mais doce 
que o prato que se está 
servindo, seja ele um 
pavê, uma rabanada ou 
um panetone. A dica do 
sommelier é escolher um 
vinho Moscatel, o coringa 
da harmonização.  >>>
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mulheres que correm 
com os lobos

CLARICE LISPECTOR - 
TODAS AS Crônicas  

BOX HARRY POTTER - 
SéRIE COMPLETA 

O Físico 

filhos de sangue e osso

pancadaria

A Menina da Montanha

Sem coração 

Seleção Rocco: 
sua próxima leitura está aqui!

Muito antes de Alice cair 
no buraco do coelho…

E antes das rosas serem 
pintadas de vermelho…
A Rainha de Copas era 
so uma garota vivendo 
seu primeiro amor.

A aclamada autora das Crônicas 
Lunares oferece uma visão do País 

das Maravilhas diferente de qualquer 
outra já vista e conta a história de 
uma garota que viria a ser um dia 

a famosa Rainha de Copas.

Catherine era uma das garotas mais 
desejadas do País das Maravilhas 
e a favorita do ainda solteiro Rei 

de Copas, mas seus interesses eram ou-
tros. Por seu talento na cozinha, ela só 
queria abrir uma confeitaria em socie-
dade com sua melhor amiga e oferecer 
ao Reino de Copas os mais deliciosos 
doces e bolos. Porém, de acordo com 
sua mãe, era uma ideia inaceitável para a 
jovem que poderia ser a próxima rainha.

Em um baile real em que o rei preten-
de pedi-la em casamento, Cath conhe-
ce Jest, o belo e misterioso bobo da 
corte. Pela primeira vez, sente a força 
da pura atração. Mesmo correndo ris-
co de ofender o rei e contrariar os pais, 
ela e Jest iniciam um relacionamento 
intenso e secreto.

Cath está determinada a escolher o pró  -
prio destino e se apaixonar nos seus 
próprios termos. Mas em uma terra re-
pleta de magia, loucura e monstros, o 
destino tem outros planos...

MARISSA MEYER é autora 
bestseller do The New York Times com a sé-
rie Crônicas Lunares. Ela mora em Tacoma, 
Washington, com o marido e dois gatos. É fã 
de muitas coisas nerds (Sailor Moon, Firefl y, 
organizar as estantes por cor...) e é apaixona-
da por contos de fadas desde criança – e não 
pretende abandonar isso. Ela pode ou não ser 
uma ciborgue. 

Leia também

Ilustração de capa: Sharon King-Chai

Crônicas 
Lunares

ISBN 978-85-7980-400-7
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. As duas GIGANTES 
da indústria de quadrinhos travam uma 

batalha épica pela supremacia 
de seus heróis de collant por mais 
de 50 anos. E o que está em jogo 

nessa disputa não são apenas 
as vendas, mas a relevância cultural 
e os corações de milhões de fãs.

Para muitos, a Marvel talvez esteja 
na liderança hoje, mas nem sempre foi 

assim. Durante grande parte do século 
XX, a líder indiscutível sempre foi a DC, 
que praticamente inaugurou o gênero 

de super-heróis com Superman, a criação 
de Joe Shuster e Jerry Siegel 

que estreou na revista Action Comics 
n°1, de 1938. Os títulos da DC vendiam 

milhões de exemplares todos os anos, 
e seus personagens passaram a ser 

reconhecidos no mundo todo. Superman, 
Flash, Batman, Mulher Maravilha – a DC 

era a casa de todos os grandes.

Até que, em 1961, uma modesta editora 
mostrou suas armas para enfrentar 

essa poderosa hegemonia. Com a 
publicação de Quarteto Fantástico 

nº 1, a Marvel mudou a forma como os 
quadrinhos de super-heróis eram 

feitos. O editor e roteirista Stan Lee, 
com as lendárias ilustrações de Jack 
Kirby e o talentoso time de novatos 

da Marvel foram os arquitetos 
de uma verdadeira revolução no 

gênero, através de criações 
espetaculares como o Homem Aranha, 

OS Vingadores, Hulk e X-Men.

A ascensão da Marvel sempre dividiu 
os fãs de quadrinhos em duas tribos 

opostas. De repente, a pergunta 
mais direta e reveladora que você 

poderia fazer a um leitor de gibis de 
super-herói era “Marvel ou DC?”.

Pancadaria conta a história da 
maior rivalidade corporativa PELA 

PRIMEIRA VEZ em um único livro. Repleto 
de entrevistas com os principais 
nomes da indústria, Reed Tucker 

revela o arsenal de esquemas que as 
duas empresas empregaram em suas 

tentativas de superar a concorrência, 
incluindo espionagem, guerras 

de preço, o roubo de ideias e de 
talentos. Por vezes, a concorrência 
tem sido agressiva, outras vezes, 

mais cordial, mas a disputa em si nunca 
desapareceu completamente. Hoje, 

com as duas editoras atuando como 
celeiro para franquias bilionárias do 
cinema, a rivalidade contagia até os 

fãs mais casuais, dividindo o mundo em 
duas tribos opostas. E as apostas 

são maiores do que nunca.

é escritor 
 e jornalista freelance, mora 

no Brooklyn e é graduado pela 
Universidade da Carolina do Norte em 

Chapel Hill. Ele escreve principalmente 
sobre cultura pop e entretenimento, 

e seu trabalho é publicado no 
New York Post, na Esquire, Fortune 

e USA Today, entre outros.

A batalha mais acirrada do universo dos 
super-heróis nunca foi entre os personagens 
superpoderosos com seus trajes coloridos. 

Ela se dá entre as próprias editoras. 

Pancadaria é a primeira narrativa aprofundada sobre 
os bastidores da lendária rivalidade entre a Marvel 

e a DC, as duas gigantes editoriais responsáveis 
pelas histórias em quadrinhos como 

a conhecemos hoje.

”Pancadaria comenta direto do ringue todos os lances do
confronto entre os titãs dos quadrinhos. Uma leitura obrigatória

para todos os fãs da Marvel e da DC.” Scott Sigler

 “Viciante. Uma incrível história das histórias 
em quadrinhos.” Houston Press

“A história da Marvel como Davi derrubando 
o Golias da DC é extremamente divertida, e Tucker 

a conta muito bem.” Associated Press

“Tucker utiliza extensas entrevistas com os grandes 
talentos dentro das duas gigantes para fornecer um relato 

de suas vitórias e derrotas.” Shelf Awareness

“Uma ótima leitura para qualquer pessoa interessada 
na história de duas empresas que tÊm tido um enorme 

impacto sobre a cultura pop.” Library Journal
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A trajetória real da americana que pisou numa
sala de aula pela primeira vez aos 17 anos até

a conquista do doutorado em Cambridge
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TArA WesTover tinha 17 anos quando pi-
sou pela primeira vez em uma sala de aula. 

Nascida nas montanhas de Idaho, estados Uni-
dos, era a caçula de sete irmãos. Guiados pelo 
fanatismo do pai, todos estavam sempre se 
preparando para o fim do mundo, estocando 
conservas e dormindo com uma mala pronta 
para o caso de fuga. No verão, ajudava a mãe, 
parteira e curandeira, a fazer remédios medi-
cinais. No inverno, coletava sucata com o pai.

Além do sistema de ensino, seu pai também 
desconfiava dos hospitais, por isso Tara jamais 
viu um médico durante a infância. Cortes, ma-
chucados e até mesmo graves queimaduras 
eram todos tratados em casa. A família estava 
tão isolada da sociedade que não havia nin-
guém para garantir que as crianças recebes-
sem educação, nem para intervir nos casos de 
violência.

No entanto, quando um de seus irmãos con-
seguiu entrar para a faculdade e retornou com 
notícias do mundo além da montanha, Tara re-
solveu tentar um novo tipo de vida. Aprendeu 
matemática, gramática e ciências para prestar 
o vestibular, e foi admitida na Universidade 
Brigham Young. sua busca pelo conhecimento 
a transformou, fazendo-a atravessar oceanos 
e continentes, até chegar às universidades de 
Harvard e Cambridge, na Inglaterra. Foi quan-
do se deu conta de quão longe tinha viajado, 
e se perguntou se ainda existiria um caminho 
de volta para casa.

A menina da montanha é um relato autobio-
gráfico sobre a busca de uma nova identidade. 
É um conto sobre lealdade familiar e sobre o 
luto de romper estes laços. Com a intensa sen-
sibilidade que distingue os grandes escritores, 
Tara Westover nos oferece uma história uni-
versal que resume o sentido da palavra edu-
cação: a perspectiva de ver a vida com novos 
olhos, e a vontade de mudar.

TArA WesTover nasceu em Idaho, estados 
Unidos, em 1986. Graduou-se pela Universida-
de Brigham Young em 2008, e posteriormente 
foi premiada com uma bolsa de estudos em 
Cambridge. em 2010 foi pesquisadora visi-
tante na Universidade de Harvard e por fim 
retornou a Cambridge, onde conquistou o 
doutorado em história em 2014. A menina da 
montanha é seu primeiro livro.

Tenho apenas sete anos, mas compreendo que esse fato, 
mais que qualquer outro, é o que torna minha família diferente: 

nós não vamos à escola.

Fui educada nos ritmos da montanha, ritmos em que a mudança 
não era fundamental, mas cíclica. Todo dia o mesmo sol 
aparecia de manhã, varria o vale e descia atrás do pico. 

A neve que caía no inverno sempre derretia na primavera. 

Todas as histórias de meu pai eram sobre nossa montanha, 
nosso vale. Mas ele nunca me disse o que fazer se eu 

fosse embora, se atravessasse mares e continentes e me 
encontrasse em terras estranhas. Ele nunca me disse 

como saber que estava na hora de voltar.

“

”
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Gosta de vinhos? Confira 
três livros para quem quer 
entender mais sobre a bebida:

Básico: 
WINE FOLLY – O GUIA 
ESSENCIAL DO VINHO
Intrínseca
R$ 49,90

Intermediário:
CONHEÇA VINHOS
Senac
R$ 104,00

Expert: 
ATLAS MUNDIAL DO VINHO
Globo
R$ 99,90

ESPUMANTE BRANCO 
NACIONAL GRAN LEGADO 

MOSCATEL – 750ML
Suvalan

R$ 35,90

VINHO TINTO 
PORTUGUÊS OLARIA 

SUAVE – 750ML
Porto a Porto

R$ 26,90

VINHO ROSÉ 
ARGENTINO 
BENJAMIN NIETO 
SENETINER 
SUAVE – 750ML
Porto a Porto
R$ 37,90

ESPUMANTE 
BRANCO 
NACIONAL MONTE 
PASCHOAL 
MOSCATEL – 750ML
Monte Paschoal
R$ 29,90

VINHO TINTO 
CHILENO LA PLAYA 
BLOCK SELECTION 
N.13 RESERVA 
CARMENERE 
– 750ML
Famiglia Zanlorenzi
R$ 49,90

LER&CIA / Vinhos

PARA
SABER MAIS

ADEGA 
LIVRARIAS 
CURITIBA

CONFIRA NOSSA SELEÇÃO 
DE VINHOS NAS ADEGAS:

• Shopping Palladium Curitiba
• Catuaí Shopping Londrina

ESPECIAIS DE FIM DE ANO

Box Os mitos gregos

Box Odisseia e Ilíada

Box O grande livro 
dos vilões e vigaristas

O incrível mundo 
da Sophia Valverde

De R$ 149,90
Por R$ 114,90

De R$ 109,90
Por R$ 88,90

De R$ 169,90
Por R$ 135,90

De R$ 34,90
Por R$ 26,90

Box Vida de Cristo

Box Dom Quixote 
de la Mancha

Box Grandes clássicos 
da estratégia

Aventuras na Netoland
com Luccas Neto

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

De R$ 139,90
Por R$ 111,90

De R$ 69,90
Por R$ 56,90

De R$ 19,90
Por R$ 17,90

Box Fiódor Dostoiévski

Box O segundo sexo

Box Hitler Box História da 
Filosofia Ocidental

De R$ 159,90
Por R$ 125,90

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

De R$ 159,90
Por R$ 128,90

De R$ 199,90
Por R$ 160,90

Box Outras histórias
de Sherlock Holmes

Box O Decamerão

Box Mestres da aventura Poliana

De R$ 149,90
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De R$ 129,90
Por R$ 102,90

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

De R$ 39,90
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Box As novas aventuras
de Sherlock Holmes

Box Bram Stoker

Box Stalin

Box Vinicius de Moraes

De R$ 179,90
Por R$ 139,90

De R$ 149,90
Por R$ 119,90

De R$ 139,90
Por R$ 112,90

De R$ 129,90
Por R$ 99,90
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O MUNDO DE

ZECA
CAMARGO
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Nascido em Uberaba (MG), em 1963, José Carlos Bri-
to de Ávila, o Zeca, mudou-se para São Paulo ainda na ado-
lescência. É formado em Administração e em Publicidade, 
mas nunca atuou nessas áreas. Trabalhou com artes plásti-
cas e chegou a dar aula de dança – inclusive para pessoas 
famosas, como Marisa Orth e Giulia Gam. 

A carreira de Zeca é marcada pela versatilidade. O iní-
cio no jornalismo aconteceu por convite de Lilian Pacce, 
que o chamou para uma colaboração no jornal Folha de 
S. Paulo. Após alguns trabalhos como freelancer, em dois 
anos ele já era correspondente em Nova York, onde teve 
um dos seus primeiros grandes momentos como jornalista: 
a entrevista com Cazuza em que o cantor revelou ao mun-
do que estava com Aids, em 1989. 

Mais tarde, no Brasil, esteve na primeira turma de VJs 
do canal MTV. Ali se tornou diretor de Jornalismo assu-
mindo o desafio de ajudar a emissora a sair de uma progra-
mação exclusivamente musical para incluir matérias rela-
cionadas a variedades em seus programas. 

Ainda com foco no público jovem, Zeca Camargo foi 
apresentador do programa Fanzine, da TV Cultura, e editor 
especial da revista Capricho. Em 1996, Zeca se tornou par-
te da equipe do Fantástico, participando (inclusive criando) 
alguns dos quadros mais famosos e marcantes do programa. 

O carisma e a maneira de cativar o público levaram 
Zeca a se tornar apresentador de alguns reality shows trans-
mitidos pela Rede Globo, entre eles, No limite, o primeiro 
do segmento a estrear no Brasil.

Depois de 18 anos, o jornalista deixou o Fantástico para 
assumir a apresentação de outros programas da Rede Glo-
bo. Primeiramente foi o Vídeo Show e hoje está à frente do 
É de casa, juntamente com Patrícia Poeta, Ana Furtado, 
André Marques e Cissa Guimarães.

Iniciou na literatura com o livro A fantástica volta ao 
mundo, em 2004, baseado no quadro homônimo do Fan-
tástico, em que o jornalista mostrava costumes e hábitos de 
lugares distantes no planeta. Com tantos milhares de quilô-
metros rodados, Zeca lançou outros quatro livros com foco 
em viagens. Mas também publicou outras obras: uma sobre 
os bastidores das entrevistas que fez com celebridades do 
mundo da música, suas memórias ao completar 50 anos e, 
recentemente, a biografia da cantora Elza Soares. 

O seu lançamento mais fresquinho tem como foco a 
Índia, país que Zeca visitou 8 vezes e com o qual tem uma 
relação especial. Mais do que falar só sobre a cultura local, 
o livro traz receitas típicas que fazem parte da realidade das 
famílias indianas. A intenção é buscar a essência da culiná-
ria sem as influências da globalização e produtos prontos 
de mercados internacionais.  >>>

 > 112. Esse foi o 
número de países 
que Zeca Camargo 
já visitou. São 
mais de 30 anos 
no jornalismo, 
carreira que lhe 
rendeu entrevistas 
com celebridades 
como Madonna, 
Paul McCartney, 
Elton John, Cazuza, 
Renato Russo e 
muito mais. Todo 
o conhecimento 
acumulado em 
viagens e na carreira 
foi transformado 
em livros pelo 
apresentador 
– que acredita 
que não adianta 
reunir experiências 
se não for para 
compartilhar 
com outros.

Por Melina Pockrandt

Não adianta você 
juntar um monte de 
experiências e não 
espalhar, distribuir, 

compartilhar.”
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Para isso, contou com a ajuda de 
seu amigo indiano Varunesh Tuli, que 
ficou responsável por ajudar a lis  tar 
quais receitas seriam compartilha  das 
na obra – receitas essas que são memó-
rias da infância de Tuli na Índia.

Os temperos tradicionais e os alimen-
tos frescos são as estrelas das receitas. O li-
vro traz também sugestões de como subs-
tituir utensílios que não são comuns ao 
nosso dia a dia por aquilo que temos nas 
cozinhas ocidentais e promete ser uma 
experiência gastronômica memorável.

Em entrevista exclusiva à LER&-
CIA, o escritor conta mais sobre o livro 
e sua carreira.

LER&CIA | Como surgiu a ideia de reunir 
suas experiências em viagens pela Índia – e 
receitas da culinária típica – no livro Índia: 
Sabores e sensações?
Zeca Camargo | O livro surgiu mesmo 
como uma brincadeira – um desafio. 
O Tuli [indiano e coautor do livro] per-
guntou casualmente no Natal de 2015 
por que a gente não fazia um livro jun-
to: ele escrevia sobre comida e eu fala-
ria sobre a Índia. Quatro meses depois a 
gente estava viajando para lá (de novo) 
para fazer a pesquisa 

Quantas vezes você já esteve na Índia? O 
que você mais admira no país?
A viagem para fazer esse livro foi minha 
oitava vez na Índia. E o que mais me en-
canta no país é justamente as possibili-
dades infinitas nele: sempre volto desco-
brindo uma coisa nova – desta vez, além 
da comida, também explorei uma cidade 
incrível que eu ainda não conhecia e que 
é o centro mundial da ioga: Rishkesh.

E entre as receitas que estão no livro, qual é a 
sua favorita? Por quê?
Sou “doido” por aquele quiabo com ce-
bola [confira receita na página 33] – é 
uma das receitas mais simples do livro, 
mas com uma mistura de sabores sur-
preendente.

Você já lançou outros livros que foram resultados de suas 
viagens pelo mundo. Você tem listado quantos países já 
visitou? Qual deles é o seu favorito?
Já estou no centésimo-décimo-segundo país! Ago-
ra, a pergunta mais difícil da minha vida é essa: 
qual eu mais gostei? Eu costumo falar que o canto 
do mundo para onde eu mais gosto de viajar é o su-
deste asiático: Tailândia, Laos, Camboja, por aí...

O que viajar significa para você?
Viajar pra mim é uma forma de aprender. Não 
digo de uma maneira careta, sair de casa achan-
do que você tem que voltar com lições. Mas quan-
do você sai de mente aberta, as coisas chegam até 
você, especialmente nas viagens. E é assim que a 
gente aprende: naturalmente.

Além de experiências turísticas dentro e fora do Bra-
sil, o jornalismo também te proporcionou momentos 
memoráveis, tanto em viagens quanto em entrevistas e 
contato com celebridades. Você consegue citar alguns 
dos momentos mais marcantes da sua carreira jornalís-
tica até hoje?

O que mais me encanta no 
país [Índia] é justamente 

as possibilidades 
infinitas nele: sempre 

volto descobrindo 
uma coisa nova.”

ÍNDIA – 
SABORES E 
SENSAÇÕES
Companhia 
da Mesa
R$ 89,90

LEVE
PARA
CASA

Zeca Camargo 
foi guiado na 
culinária indiana 
pelo seu amigo 
Varunesh Tuli.
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Olha, o mais marcante mesmo teve 
a ver com viagem, que foi o proje-
to que fiz em 2004, dando a primei-
ra volta ao mundo pelo Fantástico; 
quadro em que as pessoas escolhiam 
o destino seguinte toda semana. Foi 
demais! Mas com relação às entre-
vistas, acho que nada bate ter entre-
vistado Paul McCartney, uma refe-
rência mundial na música – e que 
eu adoro.

Se você pudesse entrevistar qualquer 
pessoa, quem seria e por quê?
Eu queria entrevistar – mais uma 
vez – Madonna. Aliás, eu queria en-
trevistas dela sempre. Toda semana! 
Ela é genial, sempre foi nas vezes 
que nos encontramos. Uma artista 
pop que sabe exatamente o que di-
zer e faz isso bem há décadas. En-
tão, sempre Madonna.

Você tem passagens profissionais por 
diversos tipos de veículos de comuni-
cação, com os mais diferentes públicos, 
de MTV e Revista Capricho a Fantás-
tico e o atual É de casa. Em sua opi-
nião, o que faz de você um profissional 
tão versátil?
Acho que essa versatilidade é ques-
tão de estar sempre aberto para tudo. 
Quando vou falar para alunos de 
Jornalismo nas universidades sem-
pre insisto nisso: a única coisa que 
vocês não podem perder é a curiosi-
dade, porque aí vocês deixam de ter 
a essência do jornalismo. Com essa 
mente aberta, com essa vontade de 
conhecer, você tem tudo pra se dar 
bem em qualquer área.

Com formação em Administração e em 
Publicidade, como o jornalismo entrou 
em sua vida?
Comecei a trabalhar na Folha de 
S.Paulo em 1987, por um convite 
informal de Lilian Pacce – que já 
era minha amiga de adolescência. 

CONHEÇA OS 
SABORES E 
SENSAÇÕES 
DA ÍNDIA
O livro Índia – Sabores e sensações leva 
o leitor a mergulhar numa experiência 
indiana que vai além da cozinha. 
Mais do que ingredientes e modo de 
preparo, a obra oferece contato com a 
sociedade, generosidade e hospitalidade 
indianas – que permitiram que Zeca 
Camargo conhecesse a real culinária 
do dia a dia nas casas na Índia.
Nas páginas, o leitor irá encontrar mais de 
30 receitas, todas vegetarianas e algumas 
veganas (que são sinalizadas). Para o 
autor, a cozinha sem carne é o coração da 
Índia, país em que as vacas são sagradas 
e passeiam livremente pelas ruas. l

As primeiras colaborações ficaram 
boas, eu fui gostando e fui em frente.

Ainda antes da fama como jornalis-
ta, você trabalhou com artes plásticas e 
também com dança. Você se considera 
um artista antes de tudo?
Quem dera! Para se considerar um 
artista você tem que se dedicar inte-
gralmente à sua arte – e é isso que eu 
admiro nos artistas de que eu gosto. 
Eu “flerto” com tudo – em nome da 
tal curiosidade que falei. Se puder fa-
lar que sou artista, só se for na alma.

Por fim, qual é a melhor parte de poder 
escrever suas experiências em livros pu-
blicados? O que você espera transmitir 
aos leitores?
Não adianta você juntar um monte 
de experiências e não espalhar, dis-
tribuir, compartilhar... O jornalista 
já faz isso naturalmente: divide com 
o leitor, ouvinte, espectador, inter-
nauta, o que viu e descobriu. O li-
vro tem esse potencial ainda maior 
de espalhar esse conhecimento. E 
por isso ele é tão precioso – e não 
vai acabar nunca! 
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Para deixar você com água na boca, 
confira a receita de quiabo com cebola, 
citada como a preferida de Zeca.

BHINDI PYAAZ 
Quiabo refogado com cebola

Quanto mais tostados forem o quiabo 
e a cebola, mais saborosa fica esta 
receita. Simples e surpreendente, para 
comer com pães, como roti, paratha 
ou naan; com daal; com iogurte e 
com chutney de hortelã e coentro. 
Todas essas receitas de 
acompanhamentos estão nos livro.

Tempo de preparo: 50 
minutos | Serve 4 pessoas

• 250g de quiabo
• 2 unidades/ 400g de cebolas grandes
• 1 colher (sopa)/ 15g de gengibre
• 2 dentes de alho
• 1/3 xícara (chá)/ 80ml de óleo vegetal
• 1 colher (chá)/ 4g de pimenta-
do-reino em grãos
• 2 colheres (chá)/ 2g de 
coentro em grãos
• 3 colheres (chá)/ 9g de cominho
• 1 colher (chá)/ 6g de sal refinado
• Pimenta vermelha em pó 
(tipo kashmiri) a gosto
• 1 colher (chá)/ 4g de 
pimenta-do-reino moída
• ¾ colher (sopa)/ 4g de garam masala

1. Corte os quiabos e as cebolas em pe-
daços médios e o gengibre e o alho em 
pedaços pequenos.
2. Aqueça o óleo em uma frigideira em 
fogo médio. Adicione o alho e o gengibre 
e refogue até dourar, tomando cuidado 
para não queimar.
3. Adicione a pimenta em grãos, o coen-
tro e o cominho e mexa por 2 minutos.
4. Junte a cebola e o sal e refogue até 
dourar bem.
5. Inclua os quiabos, mexa e salpique as 
pimentas em pó e o garam masala.
6. Deixe cozinhar por cerca de 15 minutos, 
ou até o quiabo tostar. Se preferir o quia-
bo crocante, mantenha a frigideira aberta. 
Se gostar de textura macia, tampe.
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DE R$ 120,00

POR R$ 99,90
MANUAL PRÁTICO 
DE COZINHA 
FELIPE SOAVE VIEGAS VIANNA/ Senac

Por mais diferente que uma culiná-
ria possa ser de outra, todas pre-
cisam da mesma base: ingredien-
tes de qualidade e técnica correta 
de preparo. Apresenta técnicas de 
cozinha, dicas, além de diversas re-
ceitas. 
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DE R$ 110,00

POR R$ 89,90
MANUAL PRÁTICO 
DE PANIFICAÇÃO
VÁRIOS/ Senac

Revela os segredos da atividade do 
padeiro e prepara o leitor para uma 
atuação criativa e competente em 
locais de perfis diversos: padarias 
de grande escala ou negócios vol-
tados à fabricação artesanal.

DE R$ 84,90

POR R$ 69,90
VINHOS – APRENDA 
NA PRÁTICA A 
DEGUSTAR A BEBIDA
L. J. SMITH, MARNIE OLD/ Publifolha

Ideal para quem quer conhecer o 
universo dos vinhos. A sommelier 
norte-americana Marnie Old ensi-
na a escolher, comprar, armazenar, 
servir e tomar a bebida, com infor-
mações práticas e acessíveis.

DE R$ 128,00

POR R$ 104,90
A MESA DO MESTRE 
CERVEJEIRO
GARRETT OLIVER/ Senac

Garrett Oliver revela por que a ver-
dadeira cerveja artesanal é o me-
lhor acompanhamento para qual-
quer refeição. Expõe seu processo 
de fabricação, sua história e apre-
senta estilos de cerveja de todo o 
mundo. 

DE R$ 62,90

POR R$ 54,90
A CULINÁRIA CAIPIRA 
DA PAULISTÂNIA
SILVIA NASTARI/ Três Estrelas

Fruto do encontro das culturas por-
tuguesas e índia, a culinária caipira 
é tão antiga quanto a história na-
cional. Um exercício histórico, lite-
rário e culinário acompanhado de 
quase 270 receitas que fazem uma 
ponte entre história e cotidiano.

LANÇAMENTO

DE R$ 139,90

POR R$ 119,90
BOX TEMPERO 
BRASILEIRO 
Editora Lafonte

Receitas incríveis preparadas por 
grandes chefs que têm o Brasil no 
sangue ou no coração – com dicas 
para deixá-las ainda mais simples e 
fáceis. Cozinhe como um chef com 
essa coleção!
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DE R$ 69,00

POR R$ 62,00
COZINHA FUNCIONAL 
CRIS TOZZO/ Autores Catarinenses

A obra Cozinha funcional é um 
grande incentivo à alimentaçăo 
orgânica e sustentável, que tem o 
diferencial de alimentar não só o 
corpo, mas também a alma. Traz 
receitas e dicas essenciais para 
uma cozinha cheia de saúde. 

DE R$ 30,00

POR R$ 27,00
NÃO COMA VENENO 
FRANCISCO KARAM/ Autores 
Catarinenses

O livro Não Coma Veneno reúne di-
cas de alimentos e vitaminas que 
ajudam a cuidar da saúde e que po-
dem evitar doenças como o câncer 
e o Mal de Alzheimer. Edição revi-
sada e ampliada.

O IMBECIL COLETIVO
Olavo de Carvalho
A aguardada nova edição do clássico 
do autor de O mínimo que você 
precisa saber para não ser um idiota. 
Dos mais demandados títulos do Brasil. 
O conjunto de mentalidades que 
rebaixou o país à indigência moral
e à miséria intelectual.  

De: R$ 69,90

Por: R$ 62,90

CORTE DE GELO E ESTRELAS
Sarah J. Maas
O aguardado spin-off da série 
best-seller do The New York Times,
Corte de Espinhos e Rosas.
De: R$ 34,90
Por: R$ 31,40

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

A ARTE DE LER MENTES
Henrik Fexeus
Técnicas para interpretar gestos 
e influenciar pessoas sem que 
elas percebam.
De: R$ 39,90
Por: R$ 35,90

CHOQUE DE CULTURA: 79 FILMES
PRA ASSISTIR ENQUANTO DIRIGE
Caíto Mainier, Daniel Furlan, David Benincá,
Juliano Enrico, Leandro Ramos, Pedro Leite
e Raul Chequer 
Viralizado na internet, sucesso no Youtube,
e repleto de memes e frases de efeito, 
Choque de Cultura agora chega às livrarias.
De: R$ 37,90
Por: R$ 34,10

UM DIA EM DEZEMBRO
Josie Silver
Uma história de amor inesquecível, 
comovente e emocionante; para fãs
de Jojo Moyes e David Nicholls. 
De: R$ 39,90
Por: R$ 35,90

AS MIL PARTES DO MEU CORAÇÃO
Colleen Hoover
Relacionamentos e transtornos mentais
em uma narrativa que discute os limites do 
que é normal. Da autora best-seller de 
O lado feio do amor.
De: R$ 39,90
Por: R$ 35,90

O ABRIGO
Nora Roberts

Suspense, romance e fortes
laços de família em uma

comovente história de redenção.
De: R$ 44,90

Por: R$ 40,40

NO MUNDO DA LUNA
Carina Rissi

Edição ampliada, com capa nova
e com o conto “A entrevista”.

Da mesma autora de Perdida.
De: R$ 44,90

Por: R$ 40,40

TOLOS & MORTAIS
Bernard Cornwell

O maior autor de ficção histórica
do mundo chega ao universo

de Shakespeare.
De: R$ 44,90

Por: R$ 40,40

ASIÁTICOS PODRES DE RICOS
Kevin Kwan

Best-seller internacional que 
inspirou uma das mais aguardadas 

adaptações cinematográficas do ano.
De: R$ 49,90

Por: R$ 44,90

HUMANOS
Tom Phillips

Um guia fascinante e divertido
sobre os mais criativos e catastróficos
fracassos da história da humanidade.

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

O GOSTO DA TENTAÇÃO (VOL. 1 A
LENDA DOS QUATRO SOLDADOS)

Elizabeth Hoyt
Emeline não pode se comprometer

com o forasteiro. Mas algumas coisas
estão além do controle de uma dama...

De: R$ 39,90
Por: R$ 35,90
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DANDO UM TEMPO
Marian Keyes

Suspense, romance e fortes
laços de família em uma

comovente história de redenção.

Por: R$ 34,10

O maior autor de ficção histórica
do mundo chega ao universo
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CHOQUE DE CULTURA: 79 FILMES
PRA ASSISTIR ENQUANTO DIRIGE

Edição ampliada, com capa nova
e com o conto “A entrevista”.

Da mesma autora de 

Por: 

A ARTE DE LER MENTES

Kevin Kwan
Best-seller internacional que 

inspirou uma das mais aguardadas 
adaptações cinematográficas do ano.

De: R$ 49,90
R$ 44,90
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HUMANOS
Tom Phillips

Um guia fascinante e divertido
sobre os mais criativos e catastróficos
fracassos da história da humanidade.

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

UM DIA EM DEZEMBRO

Uma história de amor inesquecível, 

O GOSTO DA TENTAÇÃO (VOL. 1 A
LENDA DOS QUATRO SOLDADOS)

Elizabeth Hoyt
Emeline não pode se comprometer

com o forasteiro. Mas algumas coisas
estão além do controle de uma dama...

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

Uma avalanche de sabedoria

UM DIA EM DEZEMBRO
Josie Silver
Uma história de amor inesquecível, 

O ABRIGO
Nora Roberts

Suspense, romance e fortes
laços de família em uma

comovente história de redenção.
De: R$ 44,90

R$ 40,40

O GOSTO DA TENTAÇÃO (VOL. 1 A
LENDA DOS QUATRO SOLDADOS)

Emeline não pode se comprometer
com o forasteiro. Mas algumas coisas
estão além do controle de uma dama...
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A ARTE DE LER MENTES
Henrik Fexeus

CHOQUE DE CULTURA: 79 FILMES
PRA ASSISTIR ENQUANTO DIRIGE

Carina Rissi
Edição ampliada, com capa nova

e com o conto “A entrevista”.
Da mesma autora de Perdida.

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

Best-seller internacional que 
inspirou uma das mais aguardadas 

adaptações cinematográficas do ano.
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TOLOS & MORTAIS
Bernard Cornwell

O maior autor de ficção histórica
do mundo chega ao universo

de Shakespeare.
De: R$ 44,90

R$ 40,40

Um guia fascinante e divertido
sobre os mais criativos e catastróficos
fracassos da história da humanidade.
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CORTE DE GELO E ESTRELAS
Sarah J. Maas
O aguardado spin-off da série 
best-seller do The New York Times

AS MIL PARTES DO MEU CORAÇÃO
Colleen Hoover
Relacionamentos e transtornos mentais
em uma narrativa que discute os limites do 

Por: R$ 62,90

AS MIL PARTES DO MEU CORAÇÃO

O MILAGRE DA MANHÃ
PARA TRANSFORMAR

SEU RELACIONAMENTO
Hal Elrod

Hal Elrod, autor do best-seller
O milagre da manhã, uniu seu 

método inovador ao conhecimento de
Paul & Stacey Martino, especialistas em

relacionamentos, para possibilitar que você
desperte uma paixão para a vida inteira! 

De: R$ 34,90

Por: R$ 31,40

Seu presente de final de ano está aqui

34 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018

34 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018

O segredo entre nós
De: R$ 44,90  Por: R$ 40,40

O farmacêutico de Auschwitz
De: R$ 44,90  Por: R$ 40,40

A luz e a sombra dos 12 signos
De: R$ 29,90  Por: R$ 26,90

A memória do mar
De: R$ 34,90  Por: R$ 31,40

Garotas tristes
De: R$ 39,90  Por: R$ 35,90

CONFIRA OS ÚLTIMOS LANÇAMENTOS DA GLOBO LIVROS!
www.globolivros.com.br
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O IMBECIL COLETIVO
Olavo de Carvalho
A aguardada nova edição do clássico 
do autor de O mínimo que você 
precisa saber para não ser um idiota. 
Dos mais demandados títulos do Brasil. 
O conjunto de mentalidades que 
rebaixou o país à indigência moral
e à miséria intelectual.  

De: R$ 69,90

Por: R$ 62,90

CORTE DE GELO E ESTRELAS
Sarah J. Maas
O aguardado spin-off da série 
best-seller do The New York Times,
Corte de Espinhos e Rosas.
De: R$ 34,90
Por: R$ 31,40

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

A ARTE DE LER MENTES
Henrik Fexeus
Técnicas para interpretar gestos 
e influenciar pessoas sem que 
elas percebam.
De: R$ 39,90
Por: R$ 35,90

CHOQUE DE CULTURA: 79 FILMES
PRA ASSISTIR ENQUANTO DIRIGE
Caíto Mainier, Daniel Furlan, David Benincá,
Juliano Enrico, Leandro Ramos, Pedro Leite
e Raul Chequer 
Viralizado na internet, sucesso no Youtube,
e repleto de memes e frases de efeito, 
Choque de Cultura agora chega às livrarias.
De: R$ 37,90
Por: R$ 34,10

UM DIA EM DEZEMBRO
Josie Silver
Uma história de amor inesquecível, 
comovente e emocionante; para fãs
de Jojo Moyes e David Nicholls. 
De: R$ 39,90
Por: R$ 35,90

AS MIL PARTES DO MEU CORAÇÃO
Colleen Hoover
Relacionamentos e transtornos mentais
em uma narrativa que discute os limites do 
que é normal. Da autora best-seller de 
O lado feio do amor.
De: R$ 39,90
Por: R$ 35,90

O ABRIGO
Nora Roberts

Suspense, romance e fortes
laços de família em uma

comovente história de redenção.
De: R$ 44,90

Por: R$ 40,40

NO MUNDO DA LUNA
Carina Rissi

Edição ampliada, com capa nova
e com o conto “A entrevista”.

Da mesma autora de Perdida.
De: R$ 44,90

Por: R$ 40,40

TOLOS & MORTAIS
Bernard Cornwell

O maior autor de ficção histórica
do mundo chega ao universo

de Shakespeare.
De: R$ 44,90

Por: R$ 40,40

ASIÁTICOS PODRES DE RICOS
Kevin Kwan

Best-seller internacional que 
inspirou uma das mais aguardadas 

adaptações cinematográficas do ano.
De: R$ 49,90

Por: R$ 44,90

HUMANOS
Tom Phillips

Um guia fascinante e divertido
sobre os mais criativos e catastróficos
fracassos da história da humanidade.

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

O GOSTO DA TENTAÇÃO (VOL. 1 A
LENDA DOS QUATRO SOLDADOS)

Elizabeth Hoyt
Emeline não pode se comprometer

com o forasteiro. Mas algumas coisas
estão além do controle de uma dama...

De: R$ 39,90
Por: R$ 35,90
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DANDO UM TEMPO
Marian Keyes

Suspense, romance e fortes
laços de família em uma

comovente história de redenção.

Por: R$ 34,10

O maior autor de ficção histórica
do mundo chega ao universo

LANÇAMENTO:LANÇAMENTO:LANÇAMENTO:LANÇAMENTO:LANÇAMENTO:LANÇAMENTO:LANÇAMENTO:LANÇAMENTO:LANÇAMENTO:LANÇAMENTO:LANÇAMENTO:LANÇAMENTO:LANÇAMENTO:LANÇAMENTO:LANÇAMENTO:LANÇAMENTO:LANÇAMENTO:LANÇAMENTO: 05/11 05/11

CHOQUE DE CULTURA: 79 FILMES
PRA ASSISTIR ENQUANTO DIRIGE

Edição ampliada, com capa nova
e com o conto “A entrevista”.

Da mesma autora de 

Por: 

A ARTE DE LER MENTES

Kevin Kwan
Best-seller internacional que 

inspirou uma das mais aguardadas 
adaptações cinematográficas do ano.

De: R$ 49,90
R$ 44,90
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HUMANOS
Tom Phillips

Um guia fascinante e divertido
sobre os mais criativos e catastróficos
fracassos da história da humanidade.

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

UM DIA EM DEZEMBRO

Uma história de amor inesquecível, 

O GOSTO DA TENTAÇÃO (VOL. 1 A
LENDA DOS QUATRO SOLDADOS)

Elizabeth Hoyt
Emeline não pode se comprometer

com o forasteiro. Mas algumas coisas
estão além do controle de uma dama...

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

Uma avalanche de sabedoria

UM DIA EM DEZEMBRO
Josie Silver
Uma história de amor inesquecível, 

O ABRIGO
Nora Roberts

Suspense, romance e fortes
laços de família em uma

comovente história de redenção.
De: R$ 44,90

R$ 40,40

O GOSTO DA TENTAÇÃO (VOL. 1 A
LENDA DOS QUATRO SOLDADOS)

Emeline não pode se comprometer
com o forasteiro. Mas algumas coisas
estão além do controle de uma dama...

LANÇAMENTO:LANÇAMENTO:LANÇAMENTO:LANÇAMENTO:LANÇAMENTO:LANÇAMENTO: 05/11 05/11

A ARTE DE LER MENTES
Henrik Fexeus

CHOQUE DE CULTURA: 79 FILMES
PRA ASSISTIR ENQUANTO DIRIGE

Carina Rissi
Edição ampliada, com capa nova

e com o conto “A entrevista”.
Da mesma autora de Perdida.

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

Best-seller internacional que 
inspirou uma das mais aguardadas 

adaptações cinematográficas do ano.

LANÇAMENTO:LANÇAMENTO:LANÇAMENTO:LANÇAMENTO:LANÇAMENTO:LANÇAMENTO:LANÇAMENTO:LANÇAMENTO:LANÇAMENTO:LANÇAMENTO:LANÇAMENTO:LANÇAMENTO:LANÇAMENTO:LANÇAMENTO:LANÇAMENTO:LANÇAMENTO:LANÇAMENTO:LANÇAMENTO: 05/11 05/11 LANÇAMENTO:LANÇAMENTO:LANÇAMENTO:LANÇAMENTO:LANÇAMENTO:LANÇAMENTO:LANÇAMENTO:LANÇAMENTO:LANÇAMENTO:LANÇAMENTO:LANÇAMENTO:LANÇAMENTO:LANÇAMENTO:LANÇAMENTO:LANÇAMENTO:LANÇAMENTO:LANÇAMENTO:LANÇAMENTO: 05/11 05/11

TOLOS & MORTAIS
Bernard Cornwell

O maior autor de ficção histórica
do mundo chega ao universo

de Shakespeare.
De: R$ 44,90

R$ 40,40

Um guia fascinante e divertido
sobre os mais criativos e catastróficos
fracassos da história da humanidade.

LANÇAMENTO: 05/11 LANÇAMENTO: 05/11

CORTE DE GELO E ESTRELAS
Sarah J. Maas
O aguardado spin-off da série 
best-seller do The New York Times

AS MIL PARTES DO MEU CORAÇÃO
Colleen Hoover
Relacionamentos e transtornos mentais
em uma narrativa que discute os limites do 

Por: R$ 62,90

AS MIL PARTES DO MEU CORAÇÃO

O MILAGRE DA MANHÃ
PARA TRANSFORMAR

SEU RELACIONAMENTO
Hal Elrod

Hal Elrod, autor do best-seller
O milagre da manhã, uniu seu 

método inovador ao conhecimento de
Paul & Stacey Martino, especialistas em

relacionamentos, para possibilitar que você
desperte uma paixão para a vida inteira! 

De: R$ 34,90

Por: R$ 31,40

Seu presente de final de ano está aqui

O segredo entre nós
De: R$ 44,90  Por: R$ 40,40

O farmacêutico de Auschwitz
De: R$ 44,90  Por: R$ 40,40

A luz e a sombra dos 12 signos
De: R$ 29,90  Por: R$ 26,90

A memória do mar
De: R$ 34,90  Por: R$ 31,40

Garotas tristes
De: R$ 39,90  Por: R$ 35,90

CONFIRA OS ÚLTIMOS LANÇAMENTOS DA GLOBO LIVROS!
www.globolivros.com.br

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ANUNCIO_LER_E_CIA_NOVEMBRO_DEZEMBRO.pdf   1   02/10/2018   14:06:28



Em seu site, a autora conta como 
a história surgiu em sua cabeça, no 
ano de 1990. “Tenho escrito conti-
nuamente desde os seis anos de ida-
de, mas nunca estive tão animada 
com uma ideia antes. [...] Eu sim-
plesmente sentei e pensei, por qua-
tro horas, e todos os detalhes bor-
bulharam em meu cérebro e este 
garoto de óculos e cabelos pretos 
que não sabia que era um bruxo tor-
nou-se mais e mais real para mim.”

Foram sete livros e oito filmes 
em onze anos, além de outras obras 
relacionadas ao mundo fantástico 
que tem como peça central o bruxo 
Harry Potter. Cada livro equivale a 
um ano de vida do protagonista, que 
cresceu junto com muitos dos seus 
leitores. As obras também passaram 
por um processo de amadurecimen-
to e os temas se tornaram mais e 
mais complexos a cada edição. 

O fim da saga veio com a obra 
Harry Potter e as relíquias da morte, 
lançado em 2017. Mas com uma le-
gião de fãs ávidos por qualquer in-
formação extra sobre esse mundo 

fantástico e envolvente, a autora 
não conseguiu parar e alguns 

lançamentos se segui-
ram, trazendo 

histórias 

ex  tras relacionadas ao universo de 
Hogwarts. A próxima a ser lança-
da é o filme Animais fantásticos e 
onde habitam 2, que estreia no dia 
15 de novembro – o segundo de cin-
co produções que chegam aos cine-
mas nos próximos anos, todos inspi-
rados na série de livros derivada do 
mundo de Hogwarts, que traz Grin-
delwald e sua tentativa de domina-
ção mundial dos trouxas. 

UM MUNDO PRA LÁ 
DE FANTÁSTICO 
Para Cesar Gaglioni, redator do 

NerdBunker, o que mais chama 
a atenção em Harry Potter é a am-
bientação da série. “J.K. Rowling 
sou  be muito bem como criar um 
mun  do bem amarradinho, que nada 
mais é do que a nossa realidade com 
elementos mágicos, e colocar per-
sonagens envolventes ali. Juntando 
isso com a narrativa que traz de volta 
a famosa ‘jornada do herói’, o resul-
tado acaba sendo muito cativante.”

Pedro Martins, que é editor che-
fe do portal Potterish, aponta que a 
escrita de J.K. Rowling ultrapassou 
fronteiras – de línguas, culturas e, 
principalmente, de idade –, con-
quistando igualmente crianças, jo-
vens e adultos. “Nos livros, há aven-

LER&CIA / Harry Potter

UMA SAGA 
 

QUE NÃO 
TEM FIM

FANTÁSTICA
 > Há 21 anos, a autora inglesa J.K. Rowling 

publicou o primeiro volume da série que 
já vendeu 500 milhões de exemplares em 

todo o mundo e se tornou um dos maiores 
fenômenos literários de todos os tempos. 

Mas o sucesso não veio assim tão fácil como 
parece. Antes de ser publicada, a saga foi 

rejeitada por nada menos que oito editoras. 
Até que, enfim, a editora Bloomsbury aceitou 

publicar uma tiragem de mil livros e pagou, 
para isso, cerca de R$ 7,5 mil para a autora. 

Hoje, estima-se que J.K. Rowling tenha lucrado 
uma fortuna de mais de 3 bilhões de reais 

com os livros e demais produtos derivados 
da história do menino órfão Harry Potter.  
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aquelas figuras para o momento em 
que estão vivendo”. diz Gaglioni. 

O desenrolar da trama se desen-
volve em cima do combate entre Har-
ry Potter e Lord Voldemort, um bruxo 
das trevas que assassinou os pais do ga-
roto. O amor aos pais e as amizades que 
vai fazer na escola são os sentimentos 
que permitem que o menino resis-
ta à tentação do poder e lute contra 
as forças do mal. Gagliani observa 
que, nos primeiros livros, a amiza-
de é o mote principal e que o tema 
continua vivo nas outras obras, que 
trazem ainda outras questões, prin-
cipalmente “o preconceito, o com-
bate ao autoritarismo e como todos 
podem fazer o que é certo mesmo 
diante de situações que parecem 
impossíveis. Então, é possível dizer 
que amizade e coragem são os dois 
grandes temas da série.”

Outro assunto que também é 
bastante discutido na história é a 
morte, a começar pela perda dos pais 
de Harry Potter, quando ainda era 
bebê, um acontecimento que defi-
niu todos os conflitos da série. Além 
disso, a obsessão de Voldemort, que 
quer a todo custo lutar contra o des-
tino e conseguir a imortalidade, re-
presenta o medo que todos temos do 
temido fim da vida.  >>>

Harry Potter / LER&CIA

tura, suspense e romance, e as histórias são permeadas por 
discussões de questões atemporais que impactam públicos 
diferentes. O que me chamava atenção aos oito anos, quan-
do li Harry Potter pela primeira vez, hoje pode passar quase 
despercebido, ao passo que a veia política das histórias, que 
naquele momento eu simplesmente não compreendia, hoje 
é o que mais me chama atenção.” E, ele reforça: a magia de 
Harry Potter está longe de acabar. “Nos eventos que participo 
vejo que muitos fãs são crianças e adolescentes”.

Segundo o editor, a relação do personagem Harry Pot-
ter com o público é muito mais do que o clássico fã/ ídolo. 
“Além de me divertir, Harry Potter moldou quem eu sou. 
Moldou milhões de pessoas, na verdade. Há estudos que in-
dicam que os fãs da saga são menos preconceituosos com 
grupos estigmatizados, por exemplo.”

DE CONFLITOS ADOLESCENTES 
A TEMAS UNIVERSAIS
Quando completa 11 anos, Harry Potter é convidado a 

frequentar uma escola de bruxos. E é assim que o menino 
começa a descobrir o passado dos pais e entender por que 
sempre sentiu que era diferente. É dessa forma lúdica e bas-
tante envolvente que a autora começa a contar a história do 
menino-bruxo. Um universo que mistura o fantástico aos 
conflitos de todo adolescente não poderia ser mais atraente 
ao público-alvo.  

Nesse sentido, Cesar Gaglioni ressalta que Rowling sou-
be dialogar muito bem com os sentimentos, angústias e ques-
tionamentos dos jovens. “Quem nunca teve um professor 
chato na escola? Quem nunca se preocupou com uma pro-
va? Isso fala diretamente com quem é jovem. Já os adultos 
que leem a série também acabam se identificando com essas 
situações, seja pelas memórias da juventude ou transpondo 
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LIVRO

“ Harry Potter e o enigma do 
príncipe, sexto livro da série. 
Toda a construção do passado 

de Voldemort é muito interessante, 
tornando ele um personagem 
tridimensional. É legal ver também 
como a relação entre Harry e 
Dumbledore vai se desenvolvendo 
aos poucos ao longo da obra.
Além de tudo isso, o livro prepara 
muito bem o terreno para a batalha 
final em Relíquias da morte.”
CESAR GAGLIONI

“ Harry Potter e o enigma do 
príncipe. É nele que descobrimos 
as peças-chave da saga e J.K. 

Rowling comprova sua excelente 
habilidade narrativa, recuperando 
elementos dos primeiros livros 
e amarrando tudo de maneira 
impressionante. Mas deixo avisado: se 
alguém me fizer essa pergunta daqui 
a alguns meses e eu mudar a resposta, 
não estranhem. Felizmente, minhas 
opiniões podem mudar. Mesmo já 
tendo lido dezenas de vezes, a cada 
releitura eu descubro algo diferente, 
para minha própria surpresa.”
PEDRO MARTINS

“Meu livro favorito é O enigma 
do príncipe, porque é o ano em 
que descobrimos mais sobre o 

passado de Voldemort e envolve mais 
intrigas internas enquanto o mundo 
bruxo se prepara para uma guerra.”
MARINA ANDERI

FILME

“ Harry Potter e o prisioneiro 
de Azkaban. Porque foi um 
ponto de virada na franquia. Os 

dois primeiros filmes eram grandes 
aventuras no estilo Scooby Doo. Em 
O prisioneiro de Azkaban, isso muda e 
as coisas ficam um pouco mais sérias. 
O diretor Alfonso Cuarón soube muito 
bem dosar o tom infantil com uma 
pegada mais sombria e assustadora.”
CESAR GAGLIONI
 

LER&CIA / Harry Potter

OS MELHORES LANÇAMENTOS DA INTRÍNSECA VOCÊ ENCONTRA AQUI

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

A CATEDRAL
DO MAR

de R$34,90
por R$31,40

VELHOS SÃO
OS OUTROS

de R$34,90
por R$31,40

CAIXA DE
PÁSSAROS

de R$49,90
por R$44,90

MAPA
DOS DIAS

de R$49,90
por R$44,90

AS VIÚVAS

HARRY POTTER E A 
PEDRA FILOSOFAL 

Livro: 1997
Filme: 2001

HARRY POTTER E A 
CÂMARA SECRETA

Livro: 1998
Filme: 2002

HARRY POTTER E O 
PRISIONEIRO DE AZKABAN 

Livro: 1999
Filme: 2004

HARRY POTTER E O 
CÁLICE DE FOGO 

Livro: 2000
Filme: 2005

ANIMAIS FANTÁSTICOS 
E ONDE HABITAM

Livro: 2001
Filme: 2016

QUADRIBOL ATRAVÉS 
DOS SÉCULOS

Livro: 2001

HARRY POTTER E A 
ORDEM DA FÊNIX 

Livro: 2003
Filme: 2007

HARRY POTTER E O 
ENIGMA DO PRÍNCIPE 

Livro: 2005
Filme: 2008

HARRY POTTER E AS 
RELÍQUIAS DA MORTE

Livro: 2007

OS CONTOS DE 
BEEDLE, O BARDO

Livro: 2008

HARRY POTTER E 
AS RELÍQUIAS DA 
MORTE – PARTE 1 

Filme: 2010

HARRY POTTER E 
AS RELÍQUIAS DA 
MORTE – PARTE 2 

Filme: 2011

LINHA DO TEMPO COM A PALAVRA, OS FÃS

“ Harry Potter e o prisioneiro de 
Azkaban. O diretor Alfonso Cuarón 
trouxe um toque autoral que faltava, e 

continuou faltando, aos filmes da série. Ele 
respeitou a narrativa de J.K. Rowling, mas 
não se prendeu a ela, tendo inclusive criado 
elementos inéditos para o filme, como as 
cabeças encolhidas. Cuarón compreende 
a estética do mundo bruxo como nenhum 
dos outros diretores. Hogwarts, por 
exemplo, soa muito mais orgânica do 
que nos outros filmes, da construção 
em si à decoração dos ambientes, com 
os quadros falantes e os fantasmas.”
PEDRO MARTINS

“Meu filme favorito é Harry Potter e o 
prisioneiro de Azkaban, assim como 
para muitos fãs, pois é de longe o 

melhor. Cuarón é um diretor incrível. Cada 
plano é superpensado para trazer a essência 
da série ao mesmo tempo em que ousa.”
MARINA ANDERI

PERSONAGEM DA SAGA

“ Sirius Black. Ele representa muito 
bem todas as ambiguidades do ser 
humano – inclusive mencionando 

elas em A ordem da fênix. Ele não é 100% 
bom e nem 100% mal. Ele está num meio 
termo interessante. Sirius luta pelo que é 
certo, mas se diverte no meio do caminho e 
não se importa de quebrar algumas regras. 
É um herói. Mas é um herói rock´n´roll.”
CESAR GAGLIONI

“Minha personagem favorita é Luna 
Lovegood. Ela me ensinou que eu 
não só posso, mas devo ser quem 

eu sou sem me preocupar com o que 
os outros pensam disso. Sua gentileza 
com tudo e com todos que passam por 
seu caminho também me inspira. Se o 
mundo tivesse mais pessoas como Luna 
Lovegood, muitos dos nossos conflitos 
do dia a dia estariam resolvidos.”
PEDRO MARTINS

“Minha personagem favorita é Gina 
Weasley, porque ela nunca se deixou 
ser definida por ter seis irmãos mais 

velhos e não se desculpa por ser ela mesma.”
MARINA ANDERI

Cesar Gaglioni é redator do NerdBunker; Pedro Martins é editor-chefe 
e Marina Anderi é gerente de marketing do site Potterish.com, portal 
dedicado à série Harry Potter. Os três, fãs da saga desde criança, 
contam qual livro, filme e personagem escolhem como seu preferido.
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OS MELHORES LANÇAMENTOS DA INTRÍNSECA VOCÊ ENCONTRA AQUI

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

A CATEDRAL
DO MAR

de R$34,90
por R$31,40

VELHOS SÃO
OS OUTROS

de R$34,90
por R$31,40

CAIXA DE
PÁSSAROS

de R$49,90
por R$44,90

MAPA
DOS DIAS

de R$49,90
por R$44,90

AS VIÚVAS

DIVIRTA-SE

QUEBRA-CABEÇAS HARRY POTTER

+6 ANOS
150

PEÇAS
+10 ANOS
1000
PEÇAS

HARRY POTTER – 
TRIWIZARD POP VINYL
Funko
R$ 119,90 (CADA)

HARRY POTTER – 
RON WEASLEY WITH 
SCABBERS POP VINYL
Funko
R$ 119,90 (CADA)

HARRY POTTER – 
RON WEASLEY ON 
BROOM POP VINYL
Funko
R$ 119,90 (CADA)

HARRY POTTER – 
HERMIONE GRAMGER 
POP VINYL
Funko
R$ 119,90 (CADA)

HARRY POTTER – 
HARRY W/PROPHECY 
POP VINYL
Funko
R$ 119,90 (CADA)

ADORNO PALAVRA HARRY POTTER 14X35CM
PLA094 Geton  
DE R$ 81,60
POR R$ 77,70 (cada)

MOCHILA COM ALÇA 
PARA NOTEBOOK 
HARRY POTTER 
Mj48458hp/ Luxcel
R$ 149,00

HARRY POTTER E A 
PEDRA FILOSOFAL 
R$ 39,90 

HARRY POTTER E A 
CÂMARA SECRETA 
R$ 39,90 

HARRY POTTER 
E O PRISIONEIRO 
DE AZKABAN 
R$ 49,90 

HARRY POTTER E O 
CÁLICE DE FOGO 
R$ 64,90 

HARRY POTTER E A 
ORDEM DA FÊNIX
R$ 69,90 

HARRY POTTER E O 
ENIGMA DO PRÍNCIPE 
R$ 59,90 

HARRY POTTER E 
AS RELÍQUIAS 
DA MORTE
R$ 64,90

CADERNETA DE ANOTAÇÕES G 
HARRY POTTER 80 FOLHAS 
63605/ Jandaia 
R$ 60,00 (CADA)

CADERNETA DE ANOTAÇÕES P 
HARRY POTTER 80 FOLHAS 
63604/ Jandaia 
R$ 40,90 (CADA)

CAIXA LIVRO HARRY 
POTTER THE CURSED 
CHILD MABRUK
A PARTIR DE
R$ 59,99

ADORNO CHAPÉU 
SELETOR 20X25CM 
AH01 GETON
DE R$ 43,70 
POR R$ 39,90

CADERNO 
LINGUAGEM ESPIRAL 
96 FOLHAS CAPA 
DURA HARRY POTTER
63598/ Jandaia
R$ 13,10 (CADA)

CADERNO 
UNIVERSITÁRIO 10X1 
200 FOLHAS CAPA 
DURA HARRY POTTER 
63600/ Jandaia 
R$ 42,90 (CADA)

CADERNO 
UNIVERSITÁRIO 12X1 
240 FOLHAS CAPA 
DURA HARRY POTTER
63601/ Jandaia
R$ 50,90 (CADA)

CADERNO 
UNIVERSITÁRIO 15X1 
300 FOLHAS CAPA 
DURA HARRY POTTER 
63602/ Jandaia
R$ 65,40 (CADA)

+8 ANOS
350

PEÇAS



DE R$ 34,90

POR R$ 31,40
UMA PALESTRA É 
UMA MISSÃO 
EDÍLSON LOPES/ Literare Books

Muitos palestrantes não decolam 
suas carreiras pelo simples fato de 
não conhecerem os caminhos ne-
cessários para chegar ao topo. Além 
do talento, é necessário conhecer o 
mercado e descobrir quais estraté-
gias os maiores do mundo utilizam. 

LER&CIA / Livros

AU
TO

AJ
UD

A

DE R$ 54,90

POR R$ 49,40
QUASE ANTOLOGIA
CARLOS HEITOR CONY/ Três Estrelas

Organizada por Bernardo Aj-
zenberg, essa coletânea revela o 
cronista espirituoso e elegante que, 
na coluna que assinava na página 
de um jornal, observa as mudanças 
comportamentais, tecnológicas e 
políticas do momento em que es-
creve. 

DE R$ 54,90

POR R$ 49,40
TERRÁRIOS 
MARIA COLLETTI/ Publifolha

A horticultora americana Maria Col-
letti ensina a plantar e cuidar, com 
pouca manutenção, destes belos 
jardins em vidro. De maneira clara 
e com belas fotos, o livro apresenta 
projetos que destrincham a mon-
tagem e sugerem lindas composi-
ções completas para inspirar.

LANÇAMENTO

DE R$ 129,90

POR R$ 109,90
A ASTROLOGIA 
DE NÓS DOIS
GARY GOLDSCHNEIDER/ 
Vergara e Riba

A astrologia de nós dois é um guia valioso para compreender cada 
uma das relações de sua vida. Com capítulos organizados por sig-
no, este livro oferece conselhos práticos e precisos para fazer com 
que os astros trabalhem para você.

LANÇAMENTO

GE
RA

L

DE R$ 42,90

POR R$ 38,60
KINTSUGI – O PODER DE 
DAR A VOLTA POR CIMA
EDGAR UEDA/ CDG

Você vai fracassar. Ou já fracassou. 
Mas o que você irá fazer com esta 
adversidade? Edgar Ueda, empresá-
rio, investidor e palestrante, apresen-
ta o método TurnAround baseado na 
filosofia milenar que descobriu no 
Japão e que transformou a sua vida.

LANÇAMENTO
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A queda de Gondolin 

De: R$ 59,90 

Por: R$ 53,90

Sobre histórias 

De: R$ 44,90 

Por: R$ 39,90

Fique comigo 

De: R$ 39,90 

Por: R$ 35,90

Deus no banco dos réus 

De: R$ 54,90 

Por: R$ 48,90

Animais fantásticos e onde  
habitam: Notícias extraordinárias 
– as histórias por trás da magia 

De: R$ 54,90 

Por: R$ 49,40

O Pequeno Príncipe 
(pop-up) 

De: R$ 79,90 

Por: R$ 56,90

Box Sherlock Holmes 

De: R$ 139,90 

Por: R$ 99,90

Bíblia Sagrada (Letra grande) 

De: R$ 99,90 

Por: R$ 89,90 (cada)

Prisioneiros da mente 

De: R$ 34,90 

Por: R$ 31,40

Esperança inabalável 

De: R$ 34,90 

Por: R$ 29,90

Beren e Lúthien 

De: R$ 59,90 

Por: R$ 53,90

A última noite do mundo 

De: R$ 34,90 

Por: R$ 29,90

Box Memórias da 
Segunda Guerra Mundial 

De: R$ 129,90 

Por: R$ 109,90

O poder e o impacto 
de uma visão 

De: R$ 34,90 

Por: R$ 29,90

Os arquivos da magia – a bruxa-
ria do filme Animais Fantásticos: 
os crimes de Grindelwald  

De: R$ 199,90 

Por: R$ 179,90

Guinness World 
Records 2019 

De: R$ 99,90 

Por: R$ 89,90

A arte de Animais Fantásticos:  
Os crimes de Grindelwald 

De: R$ 219,90 

Por: R$ 197,90

DISPONÍVEL A PARTIR DE 15/11

Sou péssimo em português 
e Sou péssimo em inglês 

De: R$ 34,90 

Por: R$ 31,40 (cada)

Luzes, câmera, magia! 

De: R$ 119,90 

Por: R$ 107,90

A boa filha 

De: R$ 54,90 

Por: R$ 49,40
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Os 5 Carneirinhos
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Como Você se Sente?

Não Abra Esse Livro

Filhos de Garmadon

Gira-gira:

Faça e Brinque Faça e Brinque

Aventura Fotografica

Misture e Combine

Lego Ninjago-Mestres do Spinjitzu
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Por uma infância mais feliz.
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A queda de Gondolin 

De: R$ 59,90 

Por: R$ 53,90

Sobre histórias 

De: R$ 44,90 

Por: R$ 39,90

Fique comigo 

De: R$ 39,90 

Por: R$ 35,90

Deus no banco dos réus 

De: R$ 54,90 

Por: R$ 48,90

Animais fantásticos e onde  
habitam: Notícias extraordinárias 
– as histórias por trás da magia 

De: R$ 54,90 

Por: R$ 49,40

O Pequeno Príncipe 
(pop-up) 

De: R$ 79,90 

Por: R$ 56,90

Box Sherlock Holmes 

De: R$ 139,90 

Por: R$ 99,90

Bíblia Sagrada (Letra grande) 

De: R$ 99,90 

Por: R$ 89,90 (cada)

Prisioneiros da mente 

De: R$ 34,90 

Por: R$ 31,40

Esperança inabalável 

De: R$ 34,90 

Por: R$ 29,90

Beren e Lúthien 

De: R$ 59,90 

Por: R$ 53,90

A última noite do mundo 

De: R$ 34,90 

Por: R$ 29,90

Box Memórias da 
Segunda Guerra Mundial 

De: R$ 129,90 

Por: R$ 109,90

O poder e o impacto 
de uma visão 

De: R$ 34,90 

Por: R$ 29,90

Os arquivos da magia – a bruxa-
ria do filme Animais Fantásticos: 
os crimes de Grindelwald  

De: R$ 199,90 

Por: R$ 179,90

Guinness World 
Records 2019 

De: R$ 99,90 

Por: R$ 89,90

A arte de Animais Fantásticos:  
Os crimes de Grindelwald 

De: R$ 219,90 

Por: R$ 197,90

DISPONÍVEL A PARTIR DE 15/11

Sou péssimo em português 
e Sou péssimo em inglês 

De: R$ 34,90 

Por: R$ 31,40 (cada)

Luzes, câmera, magia! 

De: R$ 119,90 

Por: R$ 107,90

A boa filha 

De: R$ 54,90 

Por: R$ 49,40



1º 
Aventuras 
na Netoland 
com Luccas 
Neto (PIXEL)

6º Felipe 
Neto - A 
vida por trás 
das câmeras
(PIXEL)

2º A sutil 
arte de ligar 
o f*da-se 
(INTRÍNSECA)

7º O poder 
da ação 
(GENTE)

3º O 
milagre da 
manhã 
(BEST SELLER)

8º Combate 
espiritual 
(PETRA)

4º Seja 
foda! 
(BUZZ)

9º Ainda 
sou eu 
(INTRÍNSECA)

5º Metanoia 
(PRINCIPIUM)

10º 
Ansiedade 
(BENVIRÁ)

L I V R O S

LER&CIA / Mais vendidos

 Ainda estou sem 
acreditar! Meu livro Aventuras 
na Netoland com Luccas Neto 
ser o mais vendido de 2018 
do Grupo! Agradeço a toda 
minha equipe, aos meus fãs, 
principalmente por acreditarem 
no meu sonho, e a Livrarias 
Curitiba! Muito obrigado!”
Luccas Neto

MAIS   VENDIDOS

 Estar na lista dos mais 
vendidos desde o lançamento é 
um misto de realização e gratidão. 
Só me dá mais força para 
continuar seguindo com muito 
foco e entusiasmo minha jornada. 
Fico extremamente feliz em poder 
contribuir com os leitores.”
Caio Carneiro

 Eu acho uma benção, é uma 
alegria muito grande! A Livrarias Curitiba 
é nossa grande parceira e eu os agradeço 
por acreditarem nos lançamentos, o que 
fez o livro estar entre os mais vendidos 
do ano. O metanoia ainda tem um 
longo caminho a percorrer. Ano que 
vem comemoro 25 anos de sacerdócio 
e juntos faremos muitas dedicatórias 
do livro. Deus abençoe a Livrarias 
Curitiba por ter acreditado no projeto.”
Padre Marcelo Rossi

 O livro O poder da 
ação nasceu com o objetivo 
de mostrar aos leitores que, 
com as ações certas, qualquer 
objetivo pode ser alcançado. 
A vida pode e deve ser 
extraordinária, completa e 
cheia de conquistas. Estar 
entre os livros mais vendidos 
pelo Grupo Livrarias Curitiba 
em 2018 é uma honra e ver 
que o livro continua um 
sucesso de vendas passados 
três anos do seu lançamento 
nos mostra que cada vez mais 
pessoas querem promover 
reprogramações de crenças 
e mudanças profundas em 
suas vidas. Agora é a vez do 
O poder da ação para crianças 
ensinar esses conceitos 
transformadores desde cedo.”
Paulo Vieira

 Estou muito feliz pelo meu livro estar 
entre os 10 mais vendidos do Grupo Livrarias 
Curitiba do ano. Para mim, que já estou no 
segundo livrão, é mais especial ainda. Só 
tenho a agradecer aos meus fãs, sem eles 
eu não conseguiria absolutamente nada!”
Felipe Neto

Conheça os produtos que fizeram 
mais sucesso nas lojas Grupo 

Livrarias Curitiba em 2018

CONVERSAMOS COM OS AUTORES 
DOS LIVROS MAIS VENDIDOS

FO
TO

S:
 D

IV
U

LG
A

Ç
Ã

O
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PERÍODO: 01/01 A 15/09

DE 2018

1º DVD 
Thor: 
Ragnarok 
(DISNEY)

1º God of 
war – PS4 
(SONY)

6º DVD 
Harry Potter 
– A coleção 
completa 
– 8 DVDs 
(WARNER 
VIDEO)

6º Crash 
Bandicoot 
N Sane 
Trilogy – PS4 
(ACTIVISION)

2º DVD 
Guardiões 
da galáxia 
Volume 2 
(DISNEY)

2º Spider 
Man – PS4 
(INSOMNIAC 
GAMES)

7º DVD Viva 
– A Vida é 
uma Festa 
(DISNEY)

7º Minecraft 
– PS4 (SONY)

3º DVD Star 
Wars VIII – 
Os últimos 
Jedi (DISNEY)

3º Far Cry 
5 edição 
limitada 
– PS4 
(UBISOFT)

8º DVD A 
Bela e a Fera 
(DISNEY)

8º Detroit 
Become 
human – PS4 
(SONY)

4º DVD 
Vingadores: 
guerra 
infinita 
(DISNEY)

4º Fifa 18 – 
PS4 
(ELECTRONIC 
ARTS)

9º DVD 
Divertida 
Mente 
(DISNEY)

9º Gran 
Turismo 
Sport – PS4 
(SONY DADC)

5º DVD 
Pantera 
Negra 
(DISNEY)

5º GTA 
Grand Theft 
auto V – PS4 
(ROCKSTAR)

10º DVD 
Cinquenta tons 
de liberdade 
– versão 
estendida 
(UNIVERSAL 
PICTURES)

10º Horizon 
Chase Turbo 
– PS4 (SONY)

Á U D I O  E  V Í D E O

G A M E S

MAIS   VENDIDOS
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DE R$ 69,50

POR R$ 62,00
CÓDIGO DA ALMA
PATRICIA CANDIDO/ Luz da Serra

A obra ajuda a compreender a real 
causa de suas dores e doenças e 
até mesmo ajudar seus amigos e 
familiares que enfrentam proble-
mas graves. Saiba como blindar a 
sua saúde para desfrutar de uma 
vida feliz e conectada com a mis-
são da sua alma!

AU
TO

AJ
UD

A
LER&CIA / Livros

DE R$ 55,00

POR R$ 49,50
ALIMENTAÇÃO E 
PRODUTIVIDADE 
DRA. CLAUDIA BENEVIDES/ Integrare

Quando pensamos em produtivi-
dade, logo imaginamos ferramen-
tas digitais, planilhas e estratégias 
de gestão, mas esquecemos que a 
principal ferramenta para aumentar 
a nossa performance é o nosso pró-
prio corpo.

LANÇAMENTO

DE R$ 42,90

POR R$ 38,60
+ ESPERTO QUE O DIABO
NAPOLEON HILL/ CDG

O medo é a ferramenta de um dia-
bo idealizado pelo homem. Hill re-
vela os 7 princípios que poderão 
combater a alienação e levar-nos 
ao triunfo e ao sucesso. Mostra 
como criar a sua própria senha para 
o sucesso, harmonia e realização.

DE R$ 29,90

POR R$ 26,90
FORÇA DE VONTADE 
NÃO FUNCIONA
BENJAMIN HARDY/ Leya

O autor explica como as pesso-
as podem melhorar suas vidas fa-
zendo mudanças pequenas, mas 
significativas. Ele ensina que pre-
cisamos investir em nós mesmos e 
aprimorar nossa mentalidade.

DE R$ 29,90

POR R$ 26,90
FAÇA SUAS 
PRÓPRIAS LEIS 
SAM JOLEN/ Gente

Sabemos tudo o que preci-
samos fazer na teoria, mas 
na hora de colocar em prá-
tica é como se um abismo 
se abrisse diante de nós. 
Mesmo sabendo de todo o 
potencial que possuímos, 
não sabemos como dar os 
passos certos na direção 
das mudanças que quere-
mos viver.

DE R$ 58,90

POR R$ 53,00
COACHING A HORA DA 
VIRADA – VOLUME II
MAURICIO SITA, EDSON DE PAULA/ 
Literare Books

Grandes coaches contam cases e 
pro  vocam reflexões para sair da 
zona de conforto. A par  tir das inda-
gações, falam sobre carreira, propó-
sito, empre  endedorismo, transfor-
mação, autoconhecimento e missão. 

LANÇAMENTO
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O que realmente importa?
Anderson Cavalvante

de R$ 29,90
por R$ 25,90

Encontre seu livro!

Pega a visão
Rick Chesther

de R$ 39,90
por R$ 35,90

Na sombra do mundo perdido
Ilko Minev

de R$ 39,90
por R$ 35,90

Outono na Grécia
Rosana Braga

de R$ 39,90
por R$ 35,90

Crença inabalável
Sandro Rodrigues

de R$ 49,90
por R$ 44,90

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$ 149,90

HALLEY MANUAL 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$ 39,90

PÃO DIÁRIO MULHERES

Este devocional apresenta, nesta 
edição luxo, uma bela capa em couro 
conservando o mesmo padrão que há anos 
tem conquistado o público feminino.

De: R$ 39,90

Por: R$ 34,90

PÃO DIÁRIO, VOL. 22
Capa flores

Os autores do Pão Diário, provenientes de várias 
partes do mundo, compartilham sua jornada de 
aprendizagem com Deus nestes 365 devocionais. 

De: R$ 10,90

Por: R$ 9,90

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$ 39,90

Por: R$ 34,90

DEVOCIONAL PARA CASAIS
David e Tereza Ferguson

As meditações deste devocional são 
agrupadas em 52 temas, um para cada 
semana do ano. Traz questões pertinentes 
e desafiadoras à vida conjugal. 

De: R$ 29,90

Por: R$ 26,90

A RAINHA ESTER

Ziraldo ilustra esta revista colorida 
que conta a bela história bíblica 
de Ester, uma moça simples que se 
tornou rainha.

De: R$ 14,90

Por: R$ 9,90

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$ 39,90

KIT MANGÁ - O MESSIAS E MISSÃO

Estes mangás, totalmente coloridos, 
trazem as narrativas desde a criação 

até os evangelhos. Apresentam 
o Messias, Jesus, e Sua missão 

de salvar o mundo.

De: R$ 19,90

Por: R$ 14,90

O REFÚGIO SECRETO
Corrie ten Boom

Corrie ten Boom conta neste livro a história 
de como ela e sua família se arriscaram para 

esconder judeus durante a Segunda Guerra 
Mundial. Inclui fotos do arquivo da família.

De: R$ 29,90

Por: R$ 26,90

INSPIRAÇÕES DE FÉ

Inspirações de Fé, um modelo inovador 
de caderno de notas, traz uma coletânea de 

pensamentos de renomados cristãos 
e encadernação inédita no Brasil.

De: R$ 29,90

Por: R$ 26,90

TUDO PARA ELE
Oswald Chambers

Desde a sua primeira publicação em 
inglês, em 1927, Tudo para Ele, de 

Oswald Chambers, permanece como um 
clássico da literatura devocional.

De: R$ 39,90

Por: R$ 34,90

UM ANO COM AS MULHERES DA B ÍBL IA
Dianne Neal Matthews

Cada devocional aborda a realidade de 
uma mulher da Bíblia e uma mulher da 

contemporaneidade por meio de temas variados.

De: R$ 29,90

Por: R$ 26,90

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$ 31,40

CAPA COURO

/paodiariooficial /paodiariooficial /paodiariobrasil

Seleção Especial

Anuncio_Ler&Cia_Nov-Dez_2018.indd   1 03/10/2018   08:22
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O que realmente importa?
Anderson Cavalvante

de R$ 29,90
por R$ 25,90

Encontre seu livro!

Pega a visão
Rick Chesther

de R$ 39,90
por R$ 35,90

Na sombra do mundo perdido
Ilko Minev

de R$ 39,90
por R$ 35,90

Outono na Grécia
Rosana Braga

de R$ 39,90
por R$ 35,90

Crença inabalável
Sandro Rodrigues

de R$ 49,90
por R$ 44,90

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$ 149,90

HALLEY MANUAL 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$ 39,90

PÃO DIÁRIO MULHERES

Este devocional apresenta, nesta 
edição luxo, uma bela capa em couro 
conservando o mesmo padrão que há anos 
tem conquistado o público feminino.

De: R$ 39,90

Por: R$ 34,90

PÃO DIÁRIO, VOL. 22
Capa flores

Os autores do Pão Diário, provenientes de várias 
partes do mundo, compartilham sua jornada de 
aprendizagem com Deus nestes 365 devocionais. 

De: R$ 10,90

Por: R$ 9,90

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$ 39,90

Por: R$ 34,90

DEVOCIONAL PARA CASAIS
David e Tereza Ferguson

As meditações deste devocional são 
agrupadas em 52 temas, um para cada 
semana do ano. Traz questões pertinentes 
e desafiadoras à vida conjugal. 

De: R$ 29,90

Por: R$ 26,90

A RAINHA ESTER

Ziraldo ilustra esta revista colorida 
que conta a bela história bíblica 
de Ester, uma moça simples que se 
tornou rainha.

De: R$ 14,90

Por: R$ 9,90

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$ 39,90

KIT MANGÁ - O MESSIAS E MISSÃO

Estes mangás, totalmente coloridos, 
trazem as narrativas desde a criação 

até os evangelhos. Apresentam 
o Messias, Jesus, e Sua missão 

de salvar o mundo.

De: R$ 19,90

Por: R$ 14,90

O REFÚGIO SECRETO
Corrie ten Boom

Corrie ten Boom conta neste livro a história 
de como ela e sua família se arriscaram para 

esconder judeus durante a Segunda Guerra 
Mundial. Inclui fotos do arquivo da família.

De: R$ 29,90

Por: R$ 26,90

INSPIRAÇÕES DE FÉ

Inspirações de Fé, um modelo inovador 
de caderno de notas, traz uma coletânea de 

pensamentos de renomados cristãos 
e encadernação inédita no Brasil.

De: R$ 29,90

Por: R$ 26,90

TUDO PARA ELE
Oswald Chambers

Desde a sua primeira publicação em 
inglês, em 1927, Tudo para Ele, de 

Oswald Chambers, permanece como um 
clássico da literatura devocional.

De: R$ 39,90

Por: R$ 34,90

UM ANO COM AS MULHERES DA B ÍBL IA
Dianne Neal Matthews

Cada devocional aborda a realidade de 
uma mulher da Bíblia e uma mulher da 

contemporaneidade por meio de temas variados.

De: R$ 29,90

Por: R$ 26,90

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$ 31,40

CAPA COURO
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LER&CIA / Pequenos Leitores

SLIME
Já testou alguma receita de slime na sua 
casa? Nós selecionamos um tutorial básico 
para fazer a famosa geleca caseira. Só não 
se esqueça de pedir autorização para os 
seus pais antes de começar a brincadeira.

INGREDIENTES:
• Cola branca
• Água boricada
• Bicarbonato de sódio
• Espuma de barbear
• Glitter, estrelinhas ou microbolinhas 
de isopor (opcional)
• Corante (opcional)

PARA FAZER O SLIME

COLA COM GLITTER 35G 
(ouro, prata, cristal)
Acrilex
R$ 5,40 (cada)

MODO DE FAZER:
Coloque a cola branca em um pote, na quantidade que 
quiser o seu slime: mais slime, mais cola. Coloque um pouco 
de bicarbonato de sódio e de espuma de barbear. Se quiser, 
coloque o corante e os enfeites (glitter, estrelinhas). Mexa bem.
Coloque algumas gotas, 5 ou 6, de água boricada. E mexa muito 
bem. É a água boricada que dá a consistência, mas é preciso 
ativar os produtos para “dar o ponto”. Então, coloque aos poucos 
e não exagere no produto, senão ficará muito duro. 

Existem muitas receitas diferentes na internet, 
inclusive com outros ingredientes. Peça para 
seus pais para acessar algumas delas no 
YouTube. Confira uma no QR Code ao lado. 

GLITTER 3G
(diversas cores)
Nova Papelaria
R$ 1,50 (cada)

ESTRELINHA MISTA 2G 
Nova Papelaria
R$ 1,40

PURPURINA 3G
(ouro e prata)
Nova Papelaria
R$ 2,80 (cada)

SAGUZINHO  
DE ISOPOR 60G
844 NGL 
R$ 10,50

COLA BRANCA 
TENAZ
Henkel
1.000g | 224002 
– R$ 32,60
110g | 1129276 
– R$ 7,20

COLOCAR A MÃO 
PARA 

NA MASSA!

 > Toda criança quer se divertir e brincar, ainda melhor 
se for colocando a imaginação para funcionar e criando 
coisas únicas e especiais. Que tal desligar a televisão, 
o computador ou o celular e colocar a mão na massa 
para criar momentos especiais de diversão?
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Pequenos Leitores / LER&CIA

OUTRAS ARTES PARA VOCÊ FAZERPARA QUEM  
PREFERE SÓ BRINCAR

Nem só de slime é feita a diversão. Que tal liberar todo 
seu talento também com outras formas de arte? 

ARTE EM PAPEL
Você sabia que o origami é uma arte japonesa que existe há centenas 
de anos? A palavra origami significa dobrar papel e a técnica tem como 
premissa obter os resultados sem precisar de recortes ou colagens 
– embora não seja proibido fazer isso. Conhecendo as dobraduras 
corretas é possível criar uma grande variedade de figuras.

ORIGAMI 100 FOLHAS 
PARA DESTACAR 
5 MODELOS DE 
DOBRADURA 
LUCY BOWMAN/ 
Usborne
R$ 39,90

NA COZINHA
Todo mundo gosta de uma boa comida! Mas você sabia que cozinhar 
pode ser uma atividade muito divertida também? Estudiosos já 
descobriram diversos benefícios em cozinhar: você aprende uma nova 
habilidade, descobre como ser mais paciente, conhece ingredientes 
e estimula sua criatividade. E ainda tem muita diversão. Peça para 
ajudar seus pais na cozinha e descubra como ser um grande chef.

CULINÁRIA PASSO A PASSO 
PARA CRIANÇAS 
LAURA SCHICHVARGER/ Publifolhinha
R$ 57,90

AGULHA E LINHA
Costurar é mais do que apenas consertar 
roupas ou colocar aquela joelheira para 
proteger o uniforme da escola. Costurar 
também é criar! Com um pouco de tecido, 
feltro, lã, agulha e linha é possível dar asas à 
imaginação e produzir coisas incríveis. Se você 
tem algum parente que costura, aproveite 
para pedir umas aulas e passar um tempo 
com essa pessoa. Se não, peça para seu pai 
ou sua mãe te ajudar a aprender essa nova 
habilidade, seja com livros, vídeos ou aulas.

MINIANIMAIS PARA 
COSTURAR
Catapulta
R$ 69,90 

GOSTOSURAS E 
TRAVESSURAS 
NA COZINHA 
DORLING 
KINDERSLEY/ 
Publifolhinha
DE R$ 47,90

POR R$ 39,90

KIMELEKA SLIME COM 
GLITTER SORTIDO 
5822 Acrilex
R$ 9,90 (cada)

KIMELEKA 180G
5812 Acrilex 
R$ 8,90 (cada)

KIMELEKA SLIME 
DINOSSAURO 180G 
5840 Acrilex
R$ 9,90 

ANIMAIS DE 
ORIGAMI
LUCY BOWMAN/ 
Usborne
R$ 42,90 

KIMELEKA SLIME METAL 
COLORS 180G
5832 Acrilex
R$ 9,90 (cada)
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DE R$ 39,90

POR R$ 35,90
SOBRECARGA 
JOYCE MEYER/ Bello Publicações

Imagine o que aconteceria se cada 
ser humano que está na Terra pu-
desse identificar as causas que ge-
ram as doenças? Se cada um de 
nós, ao ter uma dor de cabeça, pu-
desse decodificar qual é a emoçăo 
nociva ou o fato que a causou?

DE R$ 39,90

POR R$ 35,90
O MILAGRE DA GRATIDÃO
MARCIA LUZ/ Novo Século

A gratidão é capaz de operar ver-
dadeiros milagres na vida de todos 
aqueles que a praticam com disci-
plina e método. Apenas a exercite 
e você presenciará os milagres que 
começarão a acontecer em sua vida 
durante os 90 dias desse desafio.

DE R$ 24,90

POR R$ 21,60
HO´OPONOPONO
DR. LUC BODIN / MARIA-ELISA 
HURTADO-GRACIET/ Vozes

Com o Ho´oponopono não exis-
te ódio, ciúme, calúnia, rancor; só 
existe o perdão, compreensão e 
amor. Os autores transmitem a to-
dos seus conhecimentos da forma 
como o compreendem e por meio 
de seu caminho de evolução. 

DE R$ 30,00

POR R$ 27,00
SEGREDOS DA 
PROSPERIDADE
LUIZ GASPARETTO, LUCIO MORIGI/ 
Vida e Consciência

Esta obra vai auxiliá-lo a encontrar 
sua força interior e suas verdadei-
ras crenças, a libertar-se das amar-
ras da sociedade e a acreditar que 
merece ser próspero. Usufrua de 
todos os benefícios e atraia o pro-
gresso para seu dia a dia.

DE R$ 34,90

POR R$ 31,40
A ORAÇÃO DA 
SERENIDADE 
JONATHAN MORRIS/ Vozes

Por meio de histórias pessoais de 
grande poder, casos históricos ilu-
minadores e passagens bíblicas que 
nos mostram o plano de Deus para 
nossa vida, a obra lhe ajudará a se 
aproximar de Deus e a encontrar 
serenidade, sejam quais forem as 
circunstâncias.
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LANÇAMENTO

LANÇAMENTO

LANÇAMENTO

LANÇAMENTO

DE R$ 44,90

POR R$ 40,40
PENSO E ACONTECE
GREG S REID, BOB PROCTOR/ CDG

Os autores mergulham fundo na ci-
ência e psicologia do pensamento 
e exploram a importância da forma 
de pensar para uma vida de signi-
ficado. Elaborado por meio de en-
trevistas com neurocientistas, car-
diologistas, professores espirituais 
e líderes empresariais.

LANÇAMENTO

LER&CIA / Livros
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DESTAQUES!

DE R$ 42,00 

Introdução à 
Psiquiatria Forense

POR R$ 34,90 

Dependencia de Internet em 
Criancas e Adolescentes

DE R$ 97,00 
POR R$ 83,00 

O Tratamento da 
Dependência Química 

e as TCCs - 2.ed.

DE R$ 125,00
POR R$ 104,90

Letramento Corporal

DE R$ 65,00 
POR R$ 53,90  

DE R$ 150,00 
POR R$ 130,00

Psicopatologia e Semiologia dos 
Transtornos Mentais - 3.ed.

DE R$ 95,00
POR R$ 80,00

Autismo

DE R$ 52,00 
POR R$ 45,00

Método Trezentos
Memória - 3.ed.

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 Paciente

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

Aprendizagem Invertida 
para Resolver o Problema 

do Dever de Casa
DE R$ 130,00 

POR R$ 109,90 

Diagnósticos de 
Enfermagem da NANDA-I
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https://www.todolivro.com.br
@editoraTodolivro
facebook.com/EditoraTodolivro

A Arca de Noé

Wonder Woman
Uma Palavra de Aventura!

Animais

O Macaco na Lua
A Jornada da Zebra

Amigos Dinossauros

Do que o Cãozinho Gosta? Do que o Gatinho Gosta?

Janelinha Lenticular Bíblica 
com Quebra-cabeças

Janelinha Lenticular Meus 
Heróis em Quebra-cabeças

(Livrinhos+Bloquinhos)

Estênceis Divertidos

Planeta POP-UP
Dedoche Leia e Brinque

Amiguinhos Adoráveis Amiguinhos Adoráveis

35, 35,

61,

35,

16,

16,

16,

44,

90 90

90

90

90

90

90

90

De: R$39,90
De: R$39,90

De: R$69,00

De: R$39,90

De: R$19,90

De: R$19,90

De: R$19,90

De: R$49,90

R$ R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Por: Por:

Por:

Por:

Por:

Por:

Por:

Por:

A Educação passa por aqui!

Seleção especial Todolivro
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DESTAQUES!

DE R$ 42,00 

Introdução à 
Psiquiatria Forense

POR R$ 34,90 

Dependencia de Internet em 
Criancas e Adolescentes

DE R$ 97,00 
POR R$ 83,00 

O Tratamento da 
Dependência Química 

e as TCCs - 2.ed.

DE R$ 125,00
POR R$ 104,90

Letramento Corporal

DE R$ 65,00 
POR R$ 53,90  

DE R$ 150,00 
POR R$ 130,00

Psicopatologia e Semiologia dos 
Transtornos Mentais - 3.ed.

DE R$ 95,00
POR R$ 80,00

Autismo

DE R$ 52,00 
POR R$ 45,00

Método Trezentos
Memória - 3.ed.

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 Paciente

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

Aprendizagem Invertida 
para Resolver o Problema 

do Dever de Casa
DE R$ 130,00 

POR R$ 109,90 

Diagnósticos de 
Enfermagem da NANDA-I
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MEU GRANDE LIVRO DE ATIVIDADES
• AZUL • ROSA • VERDE • VERMELHO
De R$ 39,90 por
R$ 31,90 cada

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

CLÁSSICOS ENCANTADOS
De R$ 49,90 por
R$ 39,90

CONTOS ESCOLHIDOS
De R$ 49,90 por
R$ 39,90

HISTÓRIAS PARA CRIANCAS 
UMA PARA CADA NOITE
De R$ 59,90 por
R$ 47,90

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

De R$ 22,90 por
R$ 18,30

CENÁRIOS MÁGICOS
• A COMPETIÇÃO REAL
• A FESTA SURPRESA DAS FADAS
• UM DIA ESPECIAL
De R$ 39,90 por
R$ 31,90 cada

Caixa de
músicaCaixa de

música

MEU TESOURO DE PIRATA
De R$ 49,90 por
R$ 39,90

PRINCESAS DO GELO
De R$ 49,90 por
R$ 39,90

FADAS
De R$ 49,90 por
R$ 39,90



DE R$ 29,90

POR R$ 26,90
@TIPOBILHETE – 
TODAS AS FLORES 
QUE NÃO TE ENVIEI 
FELIPE ROCHA/ Astral Cultural

A inspiração dos poemas chega 
pela imaginação e sensibilidade. O 
@tipobilhete nasceu como forma 
de trazer um pouco de alegria e 
transbordar o que as atitudes não 
conseguem demonstrar.

DE R$ 39,80

POR R$ 35,80
HENRY – O CORGI 
DA RAINHA 
GEORGIE CRAWLEY/ Gutenberg

Quando seu corgi de estimação de-
saparece em um passeio a Londres, 
a família Walker o procura em to-
dos os lugares, menos onde nun-
ca poderiam imaginar: no Palácio 
de Buckingham, onde ele vive uma 
inesperada aventura. 

DE R$ 29,90

POR R$ 26,90
KIT – YUNA E O PODER 
DOS UNICÓRNIOS 
JEAN CARLOS FERREIRA/ Vale das 
Letras

Yuna gosta de explorar a floresta 
e testar o poder de cura dos uni-
córnios. Desta vez seus poderes se-
rão postos à prova, pois um cava-
lo alado machucou a asa e precisa 
de ajuda.

DE R$ 50,00

POR R$ 45,00
HISTÓRIAS QUE EU 
GOSTO DE CONTAR
CLEO BUSATTO/ Autores Paranaenses

Coletânea de histórias de narrativas 
de tradição oral que fala a diversos 
públicos: leitores, contadores, pro-
fessores, mediadores, agentes de 
leitura, pais e também a todos que 
se interessem por contos de cultu-
ras diversas.

LANÇAMENTO LANÇAMENTOLANÇAMENTO LANÇAMENTO

Livros / LER&CIA
IN

FA
NT

OJ
UV

EN
IL

DE R$ 34,90

POR$ 31,40
AMIGOS PARA A VIDA 
ANDREW NORRIS/ Valentina

Francis sofre bullying porque é di-
ferente. Vive trancado no sótão, 
onde tem uma coleção de bonecas 
com roupas que ele mesmo cria. 
Ele irá começar uma amizade  com 
uma menina da sua idade – só que 
ela é um fantasma.

DE R$ 29,90

POR R$ 26,90
A CASA DA PRAIA
BETH REEKLES/Astral Cultural

Entre fogos de artifício e confu-
sões na praia durante as férias de 
verão, Elle e Noah precisam decidir 
qual será o futuro de seu relaciona-
mento. Afinal, as coisas nunca mais 
serão as mesmas, nem mesmo na 
casa da praia.

LANÇAMENTO
LANÇAMENTO

DE R$ 54,90

POR R$ 49,40
A SOMBRIA QUEDA 
DE ELIZABETH 
FRANKENSTEIN
KIERSTEN WHITE/  
Plataforma 21

Uma celebração dos 200 
anos da publicação de 
Frankenstein, obra-prima 
de Mary Shelley. A relei-
tura de Kiersten White, 
em volume único, traz 
um ponto de vista inédito 
para a história clássica: o 
de Elizabeth Frankens-
tein, noiva de Victor.

LANÇAMENTO
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MEU GRANDE LIVRO DE ATIVIDADES
• AZUL • ROSA • VERDE • VERMELHO
De R$ 39,90 por
R$ 31,90 cada

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

CLÁSSICOS ENCANTADOS
De R$ 49,90 por
R$ 39,90

CONTOS ESCOLHIDOS
De R$ 49,90 por
R$ 39,90

HISTÓRIAS PARA CRIANCAS 
UMA PARA CADA NOITE
De R$ 59,90 por
R$ 47,90

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

De R$ 22,90 por
R$ 18,30

CENÁRIOS MÁGICOS
• A COMPETIÇÃO REAL
• A FESTA SURPRESA DAS FADAS
• UM DIA ESPECIAL
De R$ 39,90 por
R$ 31,90 cada

Caixa de
músicaCaixa de

música

MEU TESOURO DE PIRATA
De R$ 49,90 por
R$ 39,90

PRINCESAS DO GELO
De R$ 49,90 por
R$ 39,90

FADAS
De R$ 49,90 por
R$ 39,90



ESPECIAL
PRODUTOS
MUNDO
GEEK

DE R$ 21,90  

POR R$ 19,90
VENOM – DE VOLTA AO LAR 
MIKE COSTA/ Panini  

R$ 109,90
DVD HARRY POTTER – A 
COLEÇÃO COMPLETA 
8 FILMES 
Warner Video 

DE R$ 74,00  

POR R$ 66,90
SUPERMAN – AS 
QUATRO ESTAÇÕES 
JEPH LOEB/ Panini  

R$ 19,90
DVD ESQUADRÃO SUICIDA  
Warner Video 

DE R$ 122,00   

POR R$ 109,90
GUERRA INFINITA
JIM STARLIN/ Panini  

R$ 19,90
DVD STAR WARS VIII 
– OS ÚLTIMOS JEDI 
Disney 

DE R$ 60,00  

POR R$ 54,00
KICK ASS – 
QUEBRANDO TUDO 
MARK MILLAR, JOHN ROMITA 
JR/ Panini 

R$ 19,90
DVD GUARDIÕES DA 
GALÁXIA – VOLUME 2  
Disney 

DE R$ 25,00   

POR R$ 22,50
BATMAN – O PRÍNCIPE 
ENCANTADO DAS 
TREVAS – VOLUME 1
ENRICO MARINI/ Panini  

DE R$ 44,90   

POR R$ 39,90
MITOLOGIA NÓRDICA 
NEIL GAIMAN/ Intrínseca  

R$ 21,90
BLU-RAY DOUTOR 
ESTRANHO  
Disney 

DE R$ 44,90   

POR R$ 39,90
SCOTT PILGRIM 
CONTRA O MUNDO 
BRYAN LEE O MALLEY/ Companhia 
das Letras 

R$ 16,90
DVD CAPITÃO AMÉRICA: 
GUERRA CIVIL 
Disney 

DE R$ 42,00   

POR R$ 37,90
PANTERA NEGRA 
– VOLUME 1 
TA NEHISI COATES/ Panini  

DE R$ 13,90  

POR R$ 12,00
POKÉMON GOLD 
E SILVER – 1 
HIDENORI KUSAKA/ Panini  

R$ 19,90
DVD THOR: RAGNAROK  
Disney 

R$ 29,90
DVD VINGADORES: 
GUERRA INFINITA  
Disney 

R$ 39,90
DVD DE VOLTA PARA 
O FUTURO – 30º 
ANIVERSÁRIO 
Universal Pictures 

DE R$ 38,90   

POR R$ 34,00
X MEN – INFERNO 
– VOLUME 1 
LOUISE SIMONSON/ Panini  

DE R$ 113,00   

POR R$ 99,90
DESAFIO INFINITO
JIM STARLIN/ Panini  

R$ 18,90
DVD DOUTOR ESTRANHO  
Disney 

R$ 29,90
DVD PANTERA NEGRA  
Disney 

R$ 99,90
DVD GAME OF 
THRONES – SÉTIMA 
TEMPORADA (5 DVDS) 
Warner Video 
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R$ 99,90
CUBO MÁGICO 3X3X3 
FELLOW CUBE 
Cuber Brasil

R$ 119,90 
MUNCHKIN
Galápagos Jogos 

R$ 52,20
PORTA-CANETAS HULK 
MADEIRA/RESINA 
457-007/ Mabruk  

R$ 89,90
HARLEY QUINN 
BOMBSHELL DC POP VINYL 
Funko

R$ 109,90
THOR INFINITY 
WAR POP VINYL
Funko

R$ 47,10
ABRIDOR DE GARRAFA 
METAL MAGNÉTICO 
BATMAN PRETO 
41667/ New Urban  

R$ 179,90
DIXIT 
Galápagos Jogos 

R$ 16,90
DVD HOMEM-ARANHA 
– DE VOLTA AO LAR  
Sony Pictures 

DE R$ 43,20 

POR R$ 32,00 (CADA)

CADERNO UNIVERSITÁRIO 
10X1 200 FOLHAS CAPA 
DURA – DC GIRLS POWER 
62412/ Jandaia 

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

R$ 47,10
ABRIDOR DE GARRAFA 
METAL MAGNÉTICO 
WONDER WOMAN 
41668/ New Urban

R$ 119,90 
HARRY POTTER RON 
YULE BALL POP VINYL 
Funko

R$ 34,90
BLACK STORIES 
CRIMES REAIS 
Galápagos Jogos 

R$ 32,2O
ESTOJO LIGA DA JUSTIÇA 
7176/ Xeryus 

R$ 59,90
QUEBRA-CABEÇA 500 
PEÇAS GAME OF THRONES 
2560/ Estrela 

R$ 69,50 (CADA)

CANECA PORCELANA FACE 
BATMAN PRETA 480 ML 
41443/ New Urban  

R$ 149,90 (CADA)

MINI FLIPERAMA 
DTC 

R$ 34,90
BLACK STORIES 
FUNNY DEATH
Galápagos Jogos 

R$ 29,90 (CADA)

CAMISETAS DIVERSAS

R$ 86,90
RELÓGIO ANALÓGICO 
CAPITÃO AMÉRICA 
457-006/ Mabruk  

R$ 29,10 (CADA)

MINI IMÃ COLEÇÃO GEEK 
HERÓIS – BATMAN, 
STAR WARS, FLASH 
E SUPER MARIO
Raizler

R$ 42,90 (CADA)

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

R$ 26,50 (CADA)

CADERNO UNIVERSITÁRIO 
1X1 96 FOLHAS CAPA DURA 
– ANIMAIS FANTÁSTICOS 
63607/ Jandaia 

R$ 42,90 (CADA)

CADERNO UNIVERSITÁRIO 
10X1 200 FOLHAS 
CAPA DURA – ANIMAIS 
FANTÁSTICOS
63608/ Jandaia 
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LER&CIA / Informática & Tecnologia

DE R$ 149,90  

POR R$ 129,90
CABO APPLE 
LIGHTNING 
TO USB CABLE 
Apple 

Use o cabo de Lightning para 
USB para carregar e sincronizar 
seu iPhone ou iPod com conec-
tor Lightning com seu Mac ou PC 
com Windows.

DE R$ 39,90 

POR R$ 34,90 (CADA)  
CALCULADORA DE 
MESA 10 DÍGITOS 
MS-7UC-N-DC
Casio 

Calculadora prática para as ope-
rações do dia a dia. Disponível em 
cores modernas e arrojadas para 
deixar sua mesa de trabalho mais 
descolada. 

DE R$ 389,90 

POR R$ 279,90
GOOGLE 
CHROMECAST 2  - 
IMPORTADO
Google

Transmita filmes, música, jogos e 
qualquer coisa que você tenha em 
seus dispositivos móveis para a tela 
da TV com o Google Chromecast 2. 
Produto importado.

DE R$ 219,90

POR R$ 199,90
CAIXA DE SOM 
PORTÁTIL GO 
2 BLACK
JBL 

Caixa de som com toda a qualidade  
e precisçao de  som dos produtos 
JBL. Tenha em casa um som como 
os de cinemas, estádios e estúdios 
de gravação.

DE R$ 99,90  

POR R$ 79,90
FONE DE OUVIDO IN-
EAR COM MICROFONE 
T110WHT BRANCO
JBL 

Leves, confortáveis, compactos e 
prontos para serem usados no dia a 
dia. Reproduzem o melhor do som 
com a incrível tecnologia Pure Bass.

DE R$ 299,90  

POR R$ 229,90  
COMBO MOUSE ABYSSUS 
2000 DPI + MOUSE PAD 
GOLIATHUS SPEED TERRA
Razer 

Mouse: 2000 dpi Razer Precision, 
3G sensor infravermelho, 1000Hz 
Ultrapolling  e 1 ms de tempo de 
resposta. Mousepad de tecido 
altamente texturizado. 

POR R$ 169,90
CARTÃO XBOX 
LIVE GOLD 12 
MESES (BRASIL)
Microsoft 

Seja Gold! Com o multiplayer 
mais avançado, jogue games 
como Titanfall e Halo com os seus 
amigos em uma rede alimentada 
por mais de 300.000 servidores.  

DE R$ 119,90  

POR R$ 99,90
MOUSE RAZER 
MAMBA TOURNAMENT 
LASER 5G 16000
Razer 

O sensor de mouse para jogos mais 
preciso do mundo. Proporciona 
precisão incomparável, dando a 
você uma vantagem ainda maior 
sobre seus adversários. 

POR R$ 29,90  
FONE DE OUVIDO 
FN201 
PRETO E VERMELHO 
OEX 

Som com alta definição, função 
hands free, com microfone, par de 
plugues de silicone extra, cabo com 
1.20m de comprimento, plugue P2 
de 3.5mm. 

POR R$ 99,90  
CARTÃO MICRO SD 
32 GB ULTRA CLASSE 10 
80MB/S
Sandisk 

O cartão micro SD vem com capa-
cidade de armazenamento de até 
64 GB. Oportunidade perfeita para 
você ter em casa o complemento 
ideal para seu smartphone ou para 
o seu tablet Android. 

DE R$ 29,90  

POR R$ 22,90  
FONE DE OUVIDO 
SHE1360 PRETO 
Philips 

Saídas de graves para um som de 
mais qualidade, com reforço dinâ-
mico de graves, esses fones intra-
auriculares levam música de quali-
dade aos seus ouvidos.

DE R$ 399,90

POR R$ 379,90
MESA DIGITALIZADORA 
NOVA ONE BY 
CTL472L PEQUENA
Wacom 

Mesa digitalizadora que traz uma 
caneta responsiva, ergonômica e 
sensível à pressão. Oferece uma 
maneira natural de esboçar, dese-
nhar, pintar ou editar fotos.
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LISTA DE NATAL DOS

HOVERBOARD SCOOTER 
SMART BALANCE 6.5
Mymax 
R$ 1.099,90 (CADA)
Peso: 10 kg.
Bateria: Samsung com autonomia de 15 a 
20 km e tempo de recarga entre 1 e 2 horas.
Potência do motor: 350W x 2.
Velocidade máxima: 10 km/h.
Peso suportado: de 20 a 100 kg.
Acessórios: vem com bolsa de transporte.
** Várias opções de cores.

E-BIKE BICICLETA ELÉTRICA 
350W – MODELO ENJOV PRETA
R$ 2.399,90 
Por ser construída em alumínio, a E-Bike Enjoy 
pesa apenas 13kg e, por ter ser seu guidăo 
dobrável, pode ser transportada facilmente.
Peso: 13 kg
Potência do motor: 350W
Velocidade máxima: 25km
Peso máximo suportado: 120 kg
Bateria: autonomia de 15 km 
e carga de 2 a 3 horas.
Disponível na cor preta.

 > Já pensando no que pedir para o Papai Noel ou preocupado em acertar o 
presente neste final de ano? Contamos para você quais são os objetos de desejo 

de tecnologia mais procurados e como escolher os melhores modelos.

PÕE NA 
LISTA

PÕE NA 
LISTA

SOBRE RODAS
O hoverboard já virou febre – e 
não só entre crianças e adolescen-
tes. A diversão também é garan-
tida entre os adultos. Utilizando 
equilíbrio e inclinação do próprio 
corpo, o usuário pode ir para fren-
te, para trás e também fazer cur-
vas. É locomoção com um pouco 
de adrenalina.
Para quem prefere um “brinque-
do” mais tradicional, mas com to-
ques de tecnologia, a bike elétrica 
está entre os mais desejados. Ela 
tem toda a comodidade de um veí-
culo movido à bateria com estabili-
dade e segurança.

Tecnologia / LER&CIA

FÃS DE
TECNOLOGIA
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HEADSET GAMER 
CLOUD STINGER HX-
HSCS-BK/LA PRETO
HyperX
R$ 369,90
Áudio superior: unidades 
direcionais de 50 mm posicionam 
o som diretamente no ouvido para 
precisão e qualidade do áudio. 
Leve e confortável: apenas 
275g. Fones giram em ângulo 
de 90° para melhor encaixe.
Jogue muito sem incomodar: 
espuma memory foam de alta 
qualidade exclusiva HyperX.

HEADSET KRAKEN ESSENTIAL 
P2 7.1 VIRTUAL
Razer 
R$ 369,90
Áudio superior: som surround virtual 
imersivo via Synapse e áudio posicional 
realista com ambiente sonoro de 360° ao 
redor do jogador.  
Detalhes: é possível ouvir disparos, passos, 
vozes e até mesmo o vento nas árvores, 
tudo com uma precisão posicional relativa 
à sua localização no mapa do jogo.
Personalização: é possível calibrar o áudio 
de acordo com o perfil de cada jogador, 
respeitando a sua percepção sonora, 
que é diferente para cada pessoa.
Microfone: reprodução de áudio 
clara e cristalina, pouca captação 
de ruídos de fundo. 

HEADSET GAMER STEREO G231
Logitech
R$ 289,90
Áudio superior: drivers de neodímio de 40 
mm, produz som estéreo de alta qualidade para 
manter todos os detalhes sonoros do jogo. 
Leve e confortável: além de ser leve, traz microfone dobrável e 
unidirecional que pode ser ajustado para capturar apenas a voz 
do jogador. Se não for necessário, pode ser dobrado para o lado.
Jogue muito sem incomodar: almofadas produzidas 
com tecido de desempenho esportivo para conforto 
sem igual. Fáceis de remover para lavar.

MOUSE GAMER G502 
PROTEUS CORE 12000DPI
Logitech 
R$ 349,90
Controle e precisão: sensor 
ótico ultrassensível para precisão 
máxima de movimento. 
Predefinições: Cinco configurações 
diferentes de DPI para se adequar 
à necessidade do jogador.
Personalizável: acompanha cinco pesos 
de 3,6g para garantir o equilíbrio que 
o jogador precisar, além de também 
programar as cores de luzes e brilho.

PÕE NA 
LISTA

PÕE NA 
LISTA

PÕE NA 
LISTA

PÕE NA 
LISTA

O MOUSE QUE VALORIZA 
SEUS MOVIMENTOS
Assim como ouvir bem pode 
ser a diferença entre a vida e a 
morte em um jogo, o mouse 
também pode prejudicar ou dar 
grandes vantagens aos gamers.

O SOM IDEAL PARA OS JOGOS
Imagine só: você está no meio de uma guerra, escondido na trin-
cheira, um inimigo se aproxima por trás, mas você ouve o pisar 
dele nas folhas secas e consegue escapar ileso. Um som nítido e 
potente pode garantir a vida do jogador nessa e em muitas outras 
situações. Só quem é gamer entende o valor de um equipamento 
de qualidade para ouvir e também falar durante as partidas.
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MOUSE GAMER PRODIGY 
G403 12000 DPI 
Logitech 
R$ 249,90
Conforto e controle: pegas de borracha na lateral 
para maior controle do movimento, formato 
ergonômico para jogos de longa duração. 
Velocidade: até oito vezes mais 
rápido, com taxa de transmissão de 
1 ms, sem prejudicar a precisão.
Personalizável: 10g removíveis do 
mouse. O jogador também pode 
configurar o mouse para adequá-lo à sua 
preferência de cor e nível de brilho.

MOUSE GAMER PULSEFIRE 
FPS USB OPTICAL 3200DPI 
HX-MC001A/AM PRETO
HyperX 
R$ 319,90
Conforto e controle: design 
ergonômico para movimentos 
confortáveis e precisos.
Predefinições: apresenta quatro 
configurações de DPI predefinidas para 
se ajustar a qualquer estilo de jogo.
Durabilidade: seis botões 
duráveis e ágeis para maior 
velocidade de resposta.

GAMEPAD ORIGIN 
GD100 – OEX
OEX 
R$ 149,90
Esse controle pode ser utilizado 
com dispositivos Android ou 
mesmo no PC, sem precisar de 
fios, graças à conexão Bluetooth. 
Se preferir, pode acoplar o seu 
smartphone no próprio controle.
Ergonomia e conforto: 
acabamento emborrachado. 
São 4 botões superiores (2 
gatilhos) e peso de 165g.
Versatilidade: opera em duas 
funções: controle ou mouse. Inclui 
suporte para acoplar o gamepad 
ao seu smartphone Android.
Bateria: de lítio embutida: 
3.7V/300mA. Recarregável via 
USB e autonomia de até 5 horas. 

TECLADO GAMER MECÂNICO R3 RGB
FPS HX-KB3BL3-US/R4 PRETO
HyperX 
R$ 459,90
Personalizável: este teclado apresenta backlighting RGB personalizável. 
Design moderno: design de teclas expostas, sólida placa superior de liga de 
alumínio escovado com logo em corte de diamante e switches à prova de poeira.
Durabilidade: estrutura que garante até 50 milhões de 
toques sem perda de qualidade ou responsividade. 
Acessórios: acompanha descanso para pulso removível, conectores 
USB de metal dourado e um cabo trançado durável de 1,8 m. 
Resposta: recurso N-Key Rollover permite que o jogador pressione 
todas as teclas simultaneamente e cada toque será registrado 
individualmente tão rapidamente quanto a pressão exercida.

PÕE NA 
LISTA

PÕE NA 
LISTA

PARA OS FÃS DE 
GAMES DE CELULAR
Os jogos de celular tam-
bém podem ser cheios de 
emoção. Que tal um con-
trole próprio para esses 
momentos de ação no seu 
dispositivo móvel?

TECLAS PARA QUE TE QUERO
Um bom teclado também pode garantir a maior precisão e eficácia 
dos movimentos dos jogadores. Além de teclas de resposta rápida, os 
gamers precisam contar com ergonomia, conforto e personalização.

Tecnologia / LER&CIA

PÕE NA 
LISTA

PÕE NA 
LISTA

VEJA MAIS PRODUTOS 
EM NOSSO SITE:
livrariascuritiba.com.br
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Os gamers já pediram para 
o Papai Noel a sequência 
do aclamado Red Dead 
Redemption, jogo de mundo 
aberto que se passa no início 
do século XX durante o período 
do faroeste norte-americano. 

Anunciada primeiramente em 
2016, essa sequência estava sendo 
muito aguardada, especialmente por 
ser produzida pela Rockstar Games 
– a mesma responsável por GTA V. 
“A Rockstar faz games incríveis e 
não está aí para brincadeira. Espe-
ra-se um jogo completo e inovador, 
com diversos aspectos que tivemos 

no primeiro jogo, só que ainda me-
lhores”, comenta Gabriel Seibel, 
editor do site Manual dos Games.

Entre as novidades da sequên-
cia, uma das melhores é a possibi-
lidade de jogo em primeira pessoa, 
algo que não acontecia no primeiro 
RDR. “O mundo do jogo também é 
algo surreal, nunca antes visto. A Ro-
ckstar disse que quis criar um mun-
do onde tudo é mais coeso, de modo 
que tanto as ações do jogador quan-
to a forma como o mundo reage às 
suas ações são consistentes, não im-
porta o que você faça ou onde você 
o faça.” Isso significa que se você, 
por qualquer razão, atirar em um ca-

NÃO ESQUEÇA MEU

RED DEAD 
REDEMPTION 2

chorro em uma cidade, poderá ser 
perseguido ou ser surpreendido pelo 
xerife pedindo para você sair do lo-
cal e também poderá ser hostilizado 
pelos seus habitantes.

Os encontros com os persona-
gens ao longo da história também 
serão emocionantes. Alguns darão o 
dinheiro sem que o jogador precise 
sacar a arma, enquanto outros po-
derão reagir violentamente. “Todos 
os tipos de missões, cenas e o mun-
do aberto devem parecer partes da 
mesma coisa, não há distinção cla-
ra entre elas como em outros jogos. 
O game é orgânico. A Rockstar fez 
essa afirmação diversas vezes, mas é 
assim que o jogo é; expansivo e pro-
fundo ao mesmo tempo, com tudo 
respondendo às ações do jogador”, 
descreve Seibel.

Toda a evolução no mundo do 
jogo vem acompanhada de uma me-
lhoria gráfica surpreendente – gra-
ças à evolução tecnológica – e uma 
atenção minuciosa aos detalhes, 
como a barba de Arthur Morgan, 
que cresce com o passar do tempo!
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A HISTÓRIA POR 
TRÁS DA HISTÓRIA
Red Dead Redemption 2 traz a 

história que acontece antes dos fatos 
vividos no primeiro jogo. Em RDR 
2, o jogador poderá conhecer mais 
da gangue que fez parte da vida de 
John Marston, protagonista origi-
nal. Desta vez, entretanto, os fatos 
são contados pelo ponto de vista de 
Arthur Morgan. Além dos desafios 
que o personagem irá enfrentar nas 
telas, Morgan terá que conquistar o 
público. “Ele terá que superar John 
Marston, um ícone na indústria dos 
jogos, que todo mundo ama. Natu-
ralmente teremos comparações en-
tre os dois personagens.” l

R$ 299,90
CONTROLE 
DUALSHOCK PS4 
JET BLACK
Sony 

R$ 199,90
CONTROLE WARRIOR 
PS4 JS083
Multilaser

CURIOSIDADES 
SOBRE O RDR 2

• O jogador precisa comer e 

descansar, senão Arthur irá sofrer.

• O personagem engorda e 

emagrece de acordo com a 

quantidade de comida.

• As armas sujam e ficam 

entupidas. É preciso cuidar para 

garantir o bom desempenho.

• Cuide do seu cavalo. Se ele ficar 

muito sujo, irá ficar mais lento.

• Você pode personalizar suas 

roupas e também as rédeas, cela e 

outros itens que usa em seu cavalo.

• Escolha bem suas roupas! 

Se estiver frio e você não 

estiver bem agasalhado, o 

personagem irá sofrer. 

• O modo Campanha dura 

cerca de 60 horas de jogo.

R$ 369,90 (cada)
CONTROLE 
SEM FIO 
XBOX ONE S 
+ CABO PARA 
WINDOWS
Microsoft

RED DEAD REDEMPTION II
Para PS4 ou Xbox One
R$ 249,90 (CADA)
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MELHORE SEU DESEMPENHO

ENTRE NO JOGO
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 R$ 99,90
DVD THE BIG BANG THEORY 
– 11ª TEMPORADA
Warner Video

Na temporada final de uma das séries de comé-
dia de maior sucesso nos últimos tempos The 
big bang theory chega o dia do casamento de 
Amy e Sheldon e o anúncio de uma gravidez 
surpresa!

R$ 39,90
DVD MEGATUBARÃO
Warner Video

Um submarino foi atacado por uma criatura gi-
gantesca, que se pensava extinta: um tubarão 
pré-histórico com mais de 20 metros de com-
primento. Presa na fossa mais profunda do oce-
ano e com o tempo se esgotando, a tripulação 
aguarda por socorro.

R$ 39,90
MAMMA MIA! LÁ VAMOS NÓS DE NOVO
Universal Pictures

Ao saber que está grávida, Sophie (Amanda 
Seyfried) relembra o passado da mãe. Nos anos 
70, Donna (Lily James) viveu muitas aventuras 
com seu grupo musical “Donna & The Dynamo”, 
apaixonou-se e teve relacionamentos intensos.

R$ 39,90
MISSÃO: IMPOSSÍVEL – 
EFEITO FALLOUT
Paramount

Quando uma importante missão não sai como o 
planejado, Ethan Hunt (Tom Cruise) e o time do 
IMF unem forças em uma corrida contra o tempo 
para acertar as contas com os erros do passado.

R$ 129,90
DVD SUPERNATURAL – 
13ª TEMPORADA
Warner Video

Nesta temporada, os irmãos Winchester agirão 
como pais do filho de Lucifer. Interpretado por 
Alexander Calvert, Jack estará à mercê dos ir-
mãos e não terá pleno controle de seus poderes. 

LER&CIA / Áudio & Vídeo
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JÁ É NATAL
 NOS CINEMAS 

Por Monique Portela

 > > Todos os anos a indústria 
cinematográfica se desdobra 
para criar novas histórias que 
resgatem os valores natalinos 
e contagiem o público com o 
espírito de fim de ano. Fugir dos 
clichês e sobreviver ao tempo é 
um desafio quando a temática 
explorada baseia-se em elementos 
específicos, como o Papai Noel, 
os duendes e os presentes 
de Natal. Mas a criatividade 
e a sensibilidade de alguns 
produtores, diretores e roteiristas 
fez com que surgissem obras 
autênticas e atemporais, que têm 
o poder de continuar a encantar 
o público por muitos natais.

LER&CIA / Áudio & Vídeo

TECNOLOGIA INOVADORA, 
HISTÓRIA CLÁSSICA
Quem procura O expresso polar 

está em busca de uma experiência ti-
picamente natalina. A partir da his-
tória de um garotinho que começa a 
duvidar da existência do Papai Noel, 
o filme reforça valores como amizade, 
humildade e fé, convidando a todos, 
crianças e adultos, a fazerem parte do 
Natal. Apesar de repetir uma trama 
bastante popular entre os filmes nata-
linos, ela encanta ao levar o especta-
dor junto ao protagonista a bordo de 
um trem mágico com destino ao Polo 
Norte, cuja viagem é cheia de tensões, 
aventuras e canções tradicionais da 
época. O resultado é um filme muito 
sensível, que inevitavelmente vai fazer 
você entrar no clima do Natal.

É o caso de O estranho mundo de 
Jack (1993) e O expresso polar (2004), 
filmes que ano após ano figuram entre 
as listas de melhores longas de Natal. 
Separados por mais de uma década, o 
que eles têm em comum são questões 
sutis trabalhadas no enredo, mas que 
os consagram no cânone dos filmes 
natalinos mais populares. “Os dois fil-
mes lidam com questões que envol-
vem sentimentos de desejo, de busca, 
de superação. São elementos podero-
sos e de fácil identificação. Isso facili-
ta a aceitação do público”, explica o 
crítico de cinema Marden Machado 
(www.cinemarden.com.br). Mas as se-
melhanças terminam por aí — tanto 
as histórias quanto as técnicas utiliza-
das em cada um dos filmes são muito 
diferentes. 
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Enquanto a história se baseia 
em temas mais clássicos, a tecnolo-
gia aplicada ao filme foi inovadora 
para a época. O longa entrou para 
o Guinness book of world records 
como o primeiro filme totalmente 
produzido com captura de perfor-
mance, uma tecnologia que depois 
se tornou bastante comum no cine-
ma. “Atores reais — principalmente 
Tom Hanks, que interpretou seis pa-
péis — vestem uma roupa especial 
cheia de pontos eletrônicos que são 
capturados por um scanner e trans-
feridos para o computador, onde ser-
vem de base para o desenho”, expli-
ca Marden. Na época, o orçamento 
milionário de 165 milhões de dóla-
res bateu o recorde de maior inves-
timento em um filme de animação.

HISTÓRIA INOVADORA, 
TECNOLOGIA CLÁSSICA
Já O estranho mundo de Jack brin-

ca com os símbolos de duas festivida-
des de fim de ano: o Halloween e o 
Natal, subvertendo os enredos clássi-
cos dos filmes natalinos. Como uma es-
pécie de lado B do cinema de Natal, o 
filme é perfeito para quem deseja fugir 
dos clichês. O longa conta a história de 
Jack Esqueleto, o Rei das Abóboras da 
Cidade do Halloween, que por enga-
no acaba entrando na Cidade do Natal 
— um mundo colorido, cheio de neve, 
guloseimas, presentes e risadas. Obce-
cado pela festividade da cidade vizi-
nha, ele volta para casa com o objetivo 
de roubar a festa para si, ocupando, ele 
próprio, o cargo do Papai Noel. 

O filme é um musical produzido 
por Tim Burton, com pitadas de hu-
mor e uma série de personagens cati-
vantes e bem desenvolvidos. Na perfor-
mance do protagonista, por exemplo, 
é possível enxergar quase um prelúdio 
para o movimento emo popular dos 
anos 2000. “Um filme é sempre um re-
flexo de sua época ou, como é o caso 
aqui, uma antecipação de algo que es-
tava por surgir e a obra conseguiu cap-
tar antes”, aponta Marden. 

Mas se o enredo do filme está à 
frente de seu tempo, na questão técni-
ca ele faz uso de uma tecnologia quase 
tão antiga quanto o próprio cinema. O 
filme é completamente feito em stop 
motion, técnica cinematográfica na 
qual cada objeto ou pessoa em cena é 
fisicamente manipulado e fotografado 
quadro a quadro. Quando as fotos são 
colocadas em sequência, cria-se a sen-
sação de movimento.

Apesar do stop motion ser uma prá-
tica desenvolvida desde o final do sé-
culo XIX, O estranho mundo de Jack é 
um dos filmes mais famosos a utilizar a 
técnica, tanto por conta da história em 
si, que imprime a personalidade forte 
de seu produtor, quanto por prezar pela 
riqueza dos detalhes das cenas.l

LEVE PARA CASA

DVD O ESTRANHO MUNDO 
DE JACK – 2 DVDS
DISNEY
R$ 19,90

SAIBA MAIS

O ESTRANHO
MUNDO DE JACK
• Para representar 

os personagens, 
foram criados mais 
de 200 bonecos.

• Cada minuto precisou 
de uma semana para 
ser gravado. Contando 
a pré-produção, 
somaram-se três anos 
para completar o filme.

• Tim Burton não dirigiu o 
filme pois estava à cargo 
da direção de Batman: 
O Retorno (1992).

O EXPRESSO POLAR
• Foi a primeira 

animação a ser 
filmada inteiramente 
em captura digital.

• Tom Hanks dublou seis 
personagens do filme.

• O longa é baseado em 
um livro homônimo 
escrito pelo autor 
Chris Van Alsburg, 
que também escreveu 
Jumanji (1981) e 
Zathura (2002).

WARNER BROS PICTURES

Áudio & Vídeo / LER&CIA
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R$ 79,99 (CADA)

CONSTRUINDO COM 
BLOQUINHOS – 
DIVERSOS MODELOS
Estrela

Um brinquedo educativo para 
crianças a partir de um ano de 
idade. Desperta a imaginação, a 
coordenação motora, o pensa-
mento lógico e a observação de 
detalhes. A criança irá combinar 
as diferentes figuras e peças 
desenhadas para montar um 
novo mundo.

DE R$ 153,30 

POR R$ 138,00
GLOBO TERRESTRE 
STUDIO POLÍTICO 30 CM 
S/LUZ BASE CROMADA 
Libreria

Globo terrestre com 30 cm de diâmetro, político, sem Iluminação. 
Informações claras e textos maiores, que facilitam a leitura. Cores 
contrastantes entre os países, dando efeito de relevo. Traz informa-
ções demográficas e geográficas.

CANETAS ESFEROGRÁFICAS SWAROVSKI 
– DIVERSOS MODELOS
Swarovski 

Elegante e moderna, as canetas Swarovski têm cristais aplicados na 
icônica técnica Crystalline de Swarovski, criando reflexos de luz sutis 
ao escrever. Acompanha estojo de veludo.

R$ 54,90 (CADA)

QUEBRA-CABEÇA 500 
PEÇAS MICKEY 90 ANOS 
2552/ Toyster

Montar um quebra-cabeça é mais 
do que separar peças e tentar en-
caixá-las: é um desafio estimulante 
e prazeroso. Um passatempo lúdi-
co que sociabiliza e une pessoas 
em torno de lindas imagens que 
fazem sonhar. 

DE R$ 86,00 

POR R$ 79,90 
CANETA ESFEROGRÁFICA 
MASTER GOLD FUMÊ
Crown

Caneta esferográfica linha execu-
tiva, com corpo de metal em tons 
de ouro e fumê. Elegante e sofis-
ticada para ser usada em todos os 
momentos. 

R$ 79,99 
JOGO BATALHA 
DAS GERAÇÕES 
3583/ Grow

Através de perguntas, respostas, 
desafios e gincanas, os jogadores 
vão conhecer um pouco mais do 
universo das outras gerações. Pro-
porciona momentos únicos de con-
vivência entre pessoas de todas as 
idades. 360 cartas com perguntas, 
respostas e desafios.

DE R$ 76,00  

POR R$ 67,00
CANETA ESFEROGRÁFICA 
LANZA ROSA/PRATA 
ZP10499F/ Zoot

Caneta esferográfica cor rosa escu-
ro e com detalhes em prata. Aber-
tura retrátil. Prática e elegante, essa 
caneta irá te acompanhar em todos 
os momentos. 
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R$ 16,99 (CADA)

JOGO DE CARTAS UNO 
93488-93486 / Copag
É fácil começar, mas é impossível parar! Seja rápido para livrar-se de 
suas cartas e despiste seus oponentes com as cartas de ação! Antes 
de jogar a última carta, não se esqueça de gritar “Uno”.
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DE R$ 366,50  

POR R$ 348,00
GLOBO TERRESTRE GOLD EXECUT 30 CM  
C/LED NATIONAL GEOGRAPHIC 
Tecnodidattica

Globo de 30 cm luminoso com lâmpada LED bivolt inclusa no pro-
duto, cartografia “antique” exclusiva da National Geographic. Base 
com madeira de nogueira, meridiano bronze.

DE R$ 25,30  

POR R$ 22,80 (CADA)

AGENDA 2019 EXECUTIVA 
OFFICE CLASS ESPIRAL 
7618 5P FORONI

A agenda executiva office class 
contém capa em percalux com três 
opções de cores, bolsa de papel, 
gravação em hot stamp, espiral 
preto e 176 folhas. Formato: 13,6 cm 
x 19,4 cm.

DE R$ 22,70  

POR R$ 19,90 
QUADRO MADEIRA FORMA 
CASA ÁRVORE FAMILY 
42179/ New Urban

Quadro de madeira em forma de 
casa com a frase em inglês: “Juntos 
fazemos uma família”. Dimensões: 
20,5 x 15,5cm.

DE R$ 36,50 

POR R$ 32,90 
AGENDA 2019 
MARAVILHOSA GRAÇA 
FLORES ESPIRAL 
9846/ Luz e Vida

Capa dura com estampa vintage de 
flores. Contém miolo colorido, um 
dia por página com horários, versí-
culos e calendário no rodapé. 400 
páginas. Formato: 17,5cm x 13 cm.

DE R$ 44,10  

POR R$ 39,70 (CADA)

AGENDA 2019 BACK 
TO BLACK ESPIRAL 
77565 5p/ Foroni

A combinação clássica e chique do 
preto e branco nunca sai de moda e 
nesta linha ela é a estrela principal. 
Com quatro opções de capa em 
hot stamp com espiral; um dia por 
página; acompanha bolsa de papel 
e régua marcadora, 176 folhas. For-
mato: 11,7 cm x 16,4 cm.

DE R$ 42,30  

POR R$ 39,90 (CADA)

AGENDA 2019 PLANNER 
CAMBRIDGE SET PRETA 
126799 M6 5p/ Tilibra

Agenda planner Cambridge em 
estilo clássico e elegante. A capa é 
feito em papel especial na cor pre-
ta com símbolo em hot stamp. Traz, 
ainda, fitilho marca páginas, miolo 
duas cores, visão anual, mensal e 
semanal, 80 folhas. Formato: 20,5 
cm x 14,5 cm.

DE R$ 36,40  

POR R$ 34,50 (CADA)

AGENDA 2019 LE 
VANILLE M4 ESPIRAL 
151874 4p/ Tilibra

Inspirada na clássica fragrância de 
baunilha de perfumes femininos, em 
estampas e cores da moda. Traz vi-
são diária (exceto sábado e domin-
go), miolo pautado decorado, espi-
ral, capa dura com quatro opções 
de estampa, adesivo duplo e bolsa 
plástica.  Formato: 11,7x16,4 cm.

POR 69,00 (CADA)

ADORNO PALAVRA METAL 
HAPPY/LOVE/DREAM
Urban

Palavras soltas em metal dourado, 
HAPPY, LOVE e DREAM. Dimensão 
de 20 a 25 cm. Decore qualquer 
ambiente de sua casa com essas 
lindas palavras. 

DE R$ 39,60  

POR R$ 37,70 
AGENDA 2019 
GRANADA PRETA 
R500pt/ Redoma

Agenda diária com 384 páginas, 
miolo off set impresso em cinza 
e vermelho. Contém 8 páginas de 
mapas em papel couché, 1 marca-
dor de página e espiral, capa dura 
preta. Formato: 13,8x20x2 cm.

DE R$ 38,60

POR R$ 29,90 (CADA)

CAIXA LIVRO MINI 
SANTOS 24X15X4CM
Trevisan 

Caixa em formato de livro, confec-
cionada em tecido de seda com 
aplicações de pedras, em edição 
limitada. Essa linha premium traz a 
elegância da mistura do azul e do 
branco. Possui a oração estampada 
em dourado na parte interna. Di-
mensão: 24x15x4 cm. 

DE R$ 57,80  

POR R$ 52,00
AGENDA 2019 
EXECUTIVA VENICE 
9804 2p/ São Domingos

Capa em couro sintético com duas  
opções de cores; gravaçăo em bai-
xo relevo; anual, um dia por página 
(exceto sábado e domingo); fitilho 
marcador de página; 352 folhas. 
Formato: 19 x14 cm.O
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DE R$ 32,00  

POR R$ 29,90 (CADA)

AGENDA 2019 MÉDIA ZOO 
LHAMA/CACTOS AGEZOO 
Confetti

Agenda com capa plástica com de-
senhos de cactos/llhamas. Fecha-
mento em espiral, miolo diário, 365 
páginas, calendário, feriados nacio-
nais e índice telefônico no final da 
agenda e acompanha porta docu-
mentos. Dimensão:  11cm x 17cm.

DE R$ 41,10  

POR R$ 39,00 (CADA)

AGENDA 2019 EXECUTIVA 
CLÁSSICA FEMININA 
ZQ197/ Pão Diário

Tem capa de couro flexível com um 
design feminino e delicado, artigo 
especial de abertura, fita marca-
dora de página. Contém versículos 
extraídos de Salmos, um dia por 
página e planejamento anual, 376 
páginas. Formato: 20,5x15 cm.

DE R$ 63,20  

POR R$ 59,00 (CADA)

AGENDA 2019 HARRY 
POTTER ESPIRAL 
64687 4p/ Jandaia

A agenda é bilíngue e contém: 
capa dura com quatro opções de 
estampa, laminação fosca, foil me-
talizado e verniz localizado, espiral 
revestido, um dia por página, carte-
la de adesivos, 352 páginas. Dimen-
são: 13,3 cm x 17,8 cm.

DE R$ 27,70  

POR R$ 26,30 
AGENDA 2019 POÁ/
FLORES ROSA 
RD181/ Pão Diário

Capa dura, com um design delica-
do de poás e guirlanda de flores. 
Contém pensamentos extraídos 
do Pão Diário Mulheres, um dia por 
página, calendário no rodapé e pla-
nejamento anual. Miolo decorado. 
368 páginas. Formato: 20,5x15 cm.

DE R$ 31,90 

POR R$ 28,70 (CADA)

AGENDA 2019 GRANDE 
CONCEPTS – 
DIVERSAS ESTAMPAS 
5407-9/ Chies

A agenda Concepts traz capa dura 
variando em quatro estampas. 
Contém miolo de uma página por 
dia exceto sábados e domingos. 
Planeje suas atividades! Formato: 
15x21x2,1 cm

DE R$ 54,00  

POR R$ 49,90 
AGENDA 2019 BALÕES E 
NUVEM PEQ ESPIRAL 
6534/ Fina Ideia

Agenda semanal contém: aplique 
especial em tecido na capa dura, 
miolo com 148 folhas, papel off set, 
acabamento wire-o; elástico para 
fechamento; acompanha envelope 
para documentos e capa protetora. 
Formato 9,5x13,5 cm.

DE R$ 42,00

POR R$ 39,90
AGENDA 2019 SEMANAL 
WEB AZUL 
B1265-133V/ Pombo

Agenda semanal 2019, com capa 
na cor azul. Contém 72 folhas, pa-
pel branco com impressão em duas 
cores, calendário no rodapé, picote 
arredondado nos cantos, fita mar-
cadora e mapas coloridos. Forma-
to: 24x27x2 cm.
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ZOOM
Confira alguns destaques 
dos eventos culturais de 
agosto, setembro e outubro:

FÁBIO TERUEL

O radialista, 
cantor, 
motivador e 
evangelizador 
lançou Livre 
para voar no 
dia 30 de agosto, no 
Shopping Taboão, em Taboão da Serra-
SP, e no dia 8 de setembro, no Shopping 
Praça da Moça, em Diadema-SP. Cerca 
de duas mil pessoas participaram dos 
eventos.

ERICK MAFRA
O blogueiro, influenciador, ator, modelo 
e produtor de conteúdo lançou a obra 
Siga o coração – O guia do amor infinito 
no Shopping Palladium de Curitiba, no 
dia 1º de setembro, interagiu com mais 
de 200 pessoas e assinou a obra.

PADRE MARCELO ROSSI
No dia 4 de setembro, o sacerdote lançou 
o livro Metanoia no Shopping Taboão, 
em Taboão da Serra-SP, abençoou todos 
os participantes, fez fotos e dedicatórias 
na obra.

AUDREY CARLAN
A escritora 
americana 
participou de 
um agradável 
bate-papo com o 
público e lançou 
o primeiro volume 
da série International guy, na loja do 
ParkShoppingBarigüi, em Curitiba, no 
dia 13 de setembro.

VALENTINA SCHULZ

A autora lançou O diário da 
Valen, falou sobre os altos e 
baixos da adolescência, trocou 
experiências com cerca de 150 
pessoas, tirou muitas fotos e 
assinou o livro. O encontro foi 
no dia 15 de setembro, na capital 
paranaense, na loja do Shopping 
Palladium.
 
REZENDEEVIL
O fenô -
meno do 
YouTube, 
com mais 
de 16 
milhões de 
segui  dores, 
lançou a obra 
Muito prazer, RezendeEvil 
em Londrina, no dia 16 de 
setembro e, em Curitiba, no 
dia 6 de outubro. Cerca de 2 
mil pessoas foram prestigiar 
os encontros, tirar foto e pegar 
dedicatória com o autor.

ZECA CAMARGO
O jornalista e 
apresen -
tador 
lançou 
a obra 
Índia: 
sabores 
e sensações 
no dia 17 
de setembro, no Shopping 
Palladium, em Curitiba. Ele 
falou sobre as experiências nas 
oito viagens que fez a um dos 
países mais intrigantes do mundo, 
o jeito de se alimentar, a cultura 
indiana e muito mais.

GRAZIELA GONÇALVES
A autora lançou o livro Se não 
eu, quem vai fazer você feliz?, 
no dia 29 de setembro, na loja 

do Shopping 
Palladium 
da capital 
paranaense, 
num 
emocionante 
encontro 
com cerca de 200 
pessoas. A obra menciona como o 
relacionamento de quase 20 anos 
com o músico Chorão, da banda 
Charlie Brown Jr., a transformou 
para sempre.

EDGAR UEDA
O confe -
rencista e 
empresário 
lançou 
a obra 
Kintsugi: 
o poder 
de dar a 
volta por 
cima no dia 4 de outubro, na 
loja do ParkShoppingBarigüi, 
em Curitiba. Numa conversa 
emocionante com o público, ele 
falou como adquiriu sabedoria 
com todos os obstáculos 
superados ao longo da vida.

TEXTOS CRUÉIS DEMAIS 
PARA SEREM LIDOS 
RAPIDAMENTE 

Igor Pires e Gabriela Barreira, 
representantes da plataforma 
colaborativa de textos autorais, 
lançaram o livro no Shopping 
Palladium de Curitiba, no dia 20 
de outubro, e conversaram com 
inúmeros fãs da obra que está nas 
listas de mais vendidos.

ALEXANDRA GURGEL
A criadora do canal do YouTube, 
Alexandrismos, lançou o livro Pare 
de se odiar no dia 21 de outubro 
e conversou com os fãs na loja do 
Shopping Palladium de Curitiba. 
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PARANÁ
CURITIBA

ME POUPE! 10 PASSOS PARA NUNCA MAIS 
FALTAR DINHEIRO NO SEU BOLSO

QUARTA-FEIRA, DIA 7, 19h30

Livrarias Curitiba – Shopping Palladium
Lançamento do livro, bate-papo e sessão de autógrafos com Na-
thalia Arcuri.
Como economizar no dia a dia? Como 
poupar mesmo ganhando pouco? Quais 
são os melhores (e os piores) investi-
mentos? Como poupar para o futuro sem 
abrir mão dos desejos e necessidades do 
presente?
Nathalia Arcuri é jornalista, educadora e 
coach financeira. Aos 7 anos começou a 
poupar para comprar um carro quando 
fizesse 18. Com 23 comprou o primeiro 
apartamento à vista. Aos 30 pediu de-
missão do emprego de repórter de TV e 
montou o canal Me Poupe!, no YouTube, 
que já conta com mais de 1,5 milhão de inscritos e é pioneiro na cria-
ção do conceito de entretenimento financeiro. Aos 32 se tornou milio-
nária e tem orgulho de dizer que, aos 35 anos, está perto de conquis-
tar a independência financeira. Me Poupe! é o seu primeiro livro.

-Serão distribuídas 400 senhas numéricas, gratuitas e exclusivas 
para clientes Leio+, a partir de 20 de outubro, na Livrarias Curitiba do 
Shopping Palladium.

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

-Nesse encontro será assinado somente o livro Me poupe! 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.

-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

DIÁRIO DE UMA QUASE ADOLESCENTE
SÁBADO, DIA 10, 15h

Livrarias Curitiba – Shopping Palladium
Lançamento do livro, bate-papo e sessão de autógrafos com Célia 
Chueire.

A obra chega na hora certa para as 
pré-adolescentes que querem sa-
ber mais sobre quem elas são, seus 
estilos, suas relações com as ami-
gas, amigos e seus pais ou até so-
bre as transformações que aconte-
cem em seu corpo.
Célia Chueire é autora de vários 
livros para o público infantojuve-
nil. Atua com educação corporativa 
desde 1991, na área comportamen-
tal, em empresas de grande porte, colégios e faculdades. Essa é sua 
primeira obra dedicada às pré-adolescentes.

DÚVIDA CRUEL: 80 RESPOSTAS PARA 
AS PERGUNTAS MAIS CABELUDAS

DOMINGO, DIA 11, 14h

Livrarias Curitiba – Shopping Palladium

Lançamento do livro, bate-papo e sessão 
de autógrafos com Mariana Fulfaro e Iberê 
Thenório.
A obra traz respostas divertidas a 80 pergun-
tas que tiram o sono de quem sempre quer 
aprender algo novo sobre a vida, o universo e 
tudo mais. Aqui você encontrará informações 
cientificas de qualidade com o jeito claro, 
atraente e divertido que virou marca registra-
da do canal Manual do mundo.
Mariana Fulfaro e Iberê Thenório são os 
criadores do canal Manual do Mundo, que 
possui mais de 11 milhões de inscritos no YouTube. Ao longo de dez 
anos eles publicaram 1400 vídeos e entraram para o Guinness World 
Records como o maior canal de Ciência e Tecnologia em Língua Por-
tuguesa.

-Serão distribuídas 300 senhas numéricas, gratuitas e exclusivas 
para clientes Leio+, a partir de 27 de outubro, 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 os autores.

-Nesse encontro serão assinados os títulos Dúvida cruel e Manual do 
mundo 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.

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

AGENDA  CULTURAL
Fique por dentro de alguns dos eventos que acontecerão nas lojas da 
Livrarias Curitiba e Livrarias Catarinense da sua cidade em novembro
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CHOQUE DE CULTURA – 79 FILMES 
PRA ASSISTIR ENQUANTO DIRIGE

TERÇA-FEIRA, DIA 13, 19h30

Livrarias Curitiba – Shopping Palladium

Lançamento do livro e sessão de autógrafos com Leandro Ramos e 
Raul Chequer.
Escrito pelos maiores nomes do transpor-
te alternativo, esse livro é só magia top, 
uma verdadeira relíquia para os amantes 
da sétima arte! A obra é um compilado de 
resenhas sobre 79 filmes e, por aqui, o que 
não falta é humor, talento, profissionalismo 
e cultura.
Viralizado na internet, sucesso no YouTube 
e repleto de memes e frases de efeito, Cho-
que de Cultura se encaminha para sua ter-
ceira temporada e agora chega às livrarias. 
Leandro Ramos é roteirista, diretor, ator, 
trabalhou em Larica Total, Matador de Passarinho e Choque de Cultu-
ra, em que interpreta Julinho da Van. Raul Chequer é roteirista, ator, 
diretor, editor e tem vergonha de todos os trabalhos que já participou.

-Serão distribuídas 400 senhas numéricas, gratuitas e exclusivas 
para clientes Leio+, a partir de 27 de outubro, 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 os autores.

-Nesse encontro será assinado somente o livro e 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.

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

CLUBE DO VINHO— PALESTRA: A VITICULTURA, 
OS TERROIRS E OS VINHOS CHILENOS

TERÇA-FEIRA, DIA 20, 19h30

Livrarias Curitiba – Shopping Palladium

Venha conversar de perto com Alcioni Dümes, enólogo e gerente 
comercial da Meritage Import.
No encontro será falado sobre as bodegas Casa Silva e Aguirre e ha-
verá degustação de alguns rótulos especiais. Conheça as novidades 
em vinhos e espumantes e saiba quais variedades estão sendo co-
mercializadas nas lojas da Livrarias Curitiba, sob a curadoria do som-
melier Fábio Cardoso.

MÃOS LIMPAS E LAVA 
JATO: A CORRUPÇÃO SE 
OLHA NO ESPELHO

QUINTA-FEIRA, DIA, 22, 19h30

Centro Universitário Curitiba – 
UNICURITIBA (rua Chile, 1678, Rebouças, 
Grande Auditório)

Lançamento do livro, bate-papo e sessão de autógrafos com Ro-
drigo Chemim.
Essa nova obra traz um apêndice inédito com os dados mais impor-
tantes sobre a prisão do ex-presidente Lula e as evidências que leva-
ram à sua condenação. O livro compara o que aconteceu na Itália, na 
operação Mãos Limpas, com o que acontece no Brasil, na Lava Jato, e 
indica possíveis desfechos.
Rodrigo Chemim é doutor em Direito de Estado, professor de Direito 
Processual Penal no Centro Universitário Curitiba e no Centro Univer-
sitário Franciscano em Curitiba. Procurador do Ministério Público do 
Paraná há 24 anos, atuou por mais de 15 anos na investigação de cri-
mes do colarinho branco.

MARINGÁ

AS PROVAS DA EXISTÊNCIA DE 
DEUS SEGUNDOS OS FILÓSOFOS

QUARTA-FEIRA, DIA 14, 19h30

Livrarias Curitiba – Maringá Park 
Shopping Center
Lançamento do livro, bate-papo e sessão de 
autógrafos com Silvanir Aldá.
A obra parte exatamente da quebra de pre-
conceitos em relação à crença de que todo 
filósofo é ateu. Tanto isto não é verdade quanto trazemos à tona as 
mais belas provas da existência de Deus.
Silvanir Aldá é mestrando em Filosofia pela UEM, autor de outros li-
vros, professor nas áreas de filosofia, ética comercial, empreendedo-
rismo, ensino religioso e fundamentos do trabalho no Governo do Es-
tado do Paraná.

NAS LINHAS DA CEGUEIRA
SEXTA-FEIRA, DIA 9, 18h

Livrarias Curitiba – Catuaí Shopping Maringá
Lançamento do livro e sessão de autógrafos 
com Angela Mari Labatut.
O objetivo central da obra é apresentar o 
modo pelo qual a experiência da cegueira 
vem sendo percebida e significada por pes-
soas cegas que circulam e vivenciam a socia-
bilidade nos mais variados espaços.
Angela Mari Labatut é especialista na área da 
Deficiência Visual e na Teoria Histórico Cultu-
ral. Atua na Educação Especial – Deficiência 
Visual desde 1981. Atualmente é professora 
na Sala de Recursos Multifuncional na área da 
Deficiência Visual e Tutora à distância do Cur-
so de Pedagogia (EAD) da UEM.

VOO SEM VOLTA
TERÇA-FEIRA, DIA 20, 19h

Livrarias Curitiba – Maringá Park 
Shopping Center
Lançamento do livro, bate-papo e sessão 
de autógrafos com Nilson Zille e Ivan Wrigg 
Moraes.
A obra contém, com exclusividade, relatos vív 
dos e impactantes —narrados pelo co-piloto 
do voo 254 da VARIG, Nilson Zille, e seu rela-

O objetivo central deste livro é apresentar o modo 
pelo qual a experiência da cegueira vem sendo percebi-
da e significada por pessoas cegas que circulam e viven-
ciam a sociabilidade nos mais variados espaços, bem 
como analisar a distância que há entre as percepções 
dos cegos e as dos normovisuais em relação a essa defici-
ência. Para tanto, foram realizadas entrevistas presen-
ciais e virtuais e coleta de dados em grupos de 
WhatsApp e Facebook. O material coletado possibilitou 
reflexões que são apresentadas aqui. As histórias de vida 
são contadas através de personagens e aparecem no 
texto como eixos do debate teórico. Pretendemos mos-
trar a cegueira a partir daqueles que a vivem, não tendo 
a pretensão de levantar nenhuma bandeira de luta ou 
mesmo julgamentos. 

Espero que os leitores e leitoras consigam ser afeta-
dos pela leitura das narrativas que foram construídas a 
partir de histórias, relatos e experiências, marcadas de 
autenticidade, luta, denúncia, raiva, alegria, gratidão – 
enfim, sentimentos fortes de pessoas que querem, 
acima de tudo, viver sua cegueira. E para viver sua 
cegueira, não querem espaços adaptados, cotas na 
sociedade. Querem primeiramente ser consideradas 
pertencentes, completas. Querem ainda vislumbrar indí-
cios de que as pessoas, cegas ou não, estejam juntas em 
uma questão maior: o respeito às diferenças. 

ANGELA MARI LABATUT

Angela Mari Labatut, natural de 
Curitiba – PR, desde os 16 anos 
vive em Maringá – PR onde 
graduou-se em Pedagogia 
pela Universidade Estadual de 
Maringá, fez mestrado em 
Ciências Sociais, também na 
UEM, especialista na área da 
Deficiência Visual e na Teoria 
Histórico Cultural. Atua na 
Educação E special – Deficiência 
Visual desde 1981. Atualmente é 
professora na Sala de Recursos 
Multifuncional na área da 
Deficiência Visual e Tutora à 
distância do Curso de Pedagogia 
(Ead) da UEM.

A sociedade, tal como estrutu-
rada em termos produtivos, 
preconiza padrões do que consi-
dera indivíduos completos e 
saudáveis. Eficientes para execu-
tar funções, competir. Em tal 
mundo, cegueira é sinônimo de 
imperfeição e é marcada pelo 
rótulo da incompletude. Nesse 
lugar, a maioria das pessoas convi-
ve com esse rótulo, não com a 
pessoalidade do indivíduo. Emer-
gem daí os vários exemplos de 
perguntas recorrentemente feitas 
aos cegos sobre suas possibilida-
des ou impossibilidades de 
promover autocuidado, realizar 
trabalhos, estabelecer relações 
afetivas. As histórias aqui relata-
das demonstram as várias manei-
ras de ser e sentir a cegueira. 
Evidenciam a dificuldade do 
normovisual em “enxergar” o 
fenômeno físico e sua repercus-
são na construção do que se 
espera socialmente de alguém 
que possua ou não esse sentido.
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tor Ivan Wrigg Moraes — sobre o desastre que é considerado um dos 
piores acidentes aéreos do Brasil. O livro transportará o leitor para 
o meio da selva amazônica, em São José do Xingu, no Mato Grosso, 
onde o Boeing 737-200 mergulhou para a escuridão em 3 de setem-
bro de 1989.

CLUBE DO LIVRO – AMIGOS DE 
PALAVRA DAS IRMÃS DE PALAVRA

SÁBADO, DIA 24, 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 Diana: sua verdadeira história em 
suas próprias palavras, de Andrew Morton.
A mediação será feita por Dany Fran – jor-
nalista, editora da RPC TV e autora do ro-
mance Dias nnublados – e Kelly Shimohi-
ro, psicóloga, apaixonada por literatura e 
autora do romance O estranho contato. 
Em 2015 as duas lançaram o site www.ir-
masdepalavra.com.br 

PONTA GROSSA

VIAGEM POR MIL HAICAIS
QUINTA-FEIRA, DIA 29, 19h30

Livrarias Curitiba – Shopping 
Palladium
Lançamento do livro, bate-papo e sessão 
de autógrafos com Rosilene Tramontin.
A obra é constituída por poemas com três 
versos e dezessete sílabas métricas, abran-
gendo diversos temas que retratam desde 
instantes da realidade às angústias e an-
seios dos seres humanos.
Rosilene Tramontin é licenciada em Histó-
ria pela UEPG e especialista em Psicolo-
gia da Educação. É professora aposentada, 
poetisa, trovadora, compositora e artista 
plástica. É premiada em dezenas de con-
cursos culturais e festivais musicais, foi membro do Centro Cultural 
Professor Faris Michaele e da Academia Ponta-Grossense de Letras 
e Artes.

SANTA CATARINA
BALNEÁRIO CAMBORIU E 
ITAJAÍ

SOCIEDADES LIMITADAS: 
ESTUDOS DA COMISSÃO 
DE DIREITO EMPRESARIAL 
DA OAB/SC

TERÇA-FEIRA, DIA 27, 19h30

Livrarias Catarinense – 
Itajaí Shopping

Lançamento do livro, bate-papo e sessão de autógrafos com o 
coautor Raphael Degenhardt e os organizadores André Lipp Pinto 
Bastos Lupi e Pedro Cascaes Neto.
Esta obra reúne estudos de advogados integrantes da Comissão de 
Direito Empresarial, que se dedicaram a analisar diversos aspectos do 
regime jurídico das sociedades limitadas, de suas constituições à sua 
dissolução, passando por todos os principais capítulos de legislação 
de referência (Código Civil).
Raphael Degenhardt é pós-graduado em Direito Civil e Empresarial 
pela Damásio Educacional, pós-graduando em Direito da Aduana e 
do Comércio Exterior pela UNIVALI, presidente da Comissão de Di-
reito Empresarial da Subseção Itajaí Gestão 2016/2018 e membros de 
outros conselhos jurídicos.

BLUMENAU

100 DROPS DE 
HIPERPRODUTIVIDADE

SEXTA-FEIRA, DIA 9, 19h 

Livrarias Catarinense – Norte 
Shopping

Lançamento do livro, bate-papo e sessão de 
autógrafos com Alexandro Rodrigo de Sá. 
Após muitos estudos e pesquisas, o autor se-
parou os melhores insights que denominou 
DROPS, por ser uma leitura rápida e que não exige uma sequência ló-
gica. Cada página pode ser uma nova descoberta para trazer em sua 
rotina mais clareza e objetividade buscando a hiperprodutividade nas 
seguintes esferas: corpo, mente, alma, finanças e técnicas poderosas.
Alexandro Rodrigo de Sá é High Stakes Lifestyle, estudioso de 
biohacking, futurismo, neuroplasticidade, comportamento humano e 
expansão da consciência. É formado em administração de empresas 
com MBA em Gestão Estratégica de Pessoas.

FLORIANÓPOLIS

ADRIANE FORSTER 
CONTA HISTÓRIAS

SÁBADOS, DIAS 10, 17 e 24, 15h

Livrarias Catarinense – Continente 
Shopping

EDIÇÃO NO TELEJORNALISMO
QUARTA-FEIRA, DIA 14, 19h30

Livrarias Catarinense – Beiramar Shopping

Lançamento do livro e sessão de autógrafos 
com Lalo Nopes Homrich.
A obra aborda a edição das reportagens te-
levisivas dos atentados ocorridos entre 2012 
e 2014 em Santa Catarina. Articulados com 
os preceitos da semiótica discursiva, o livro 
mostra como a edição tem papel decisivo na 
construção de uma cobertura jornalística.
Lalo Nopes Homrich é jornalista, publicitário 
e tem experiência em roteiro, edição de tex-
to, produção e pesquisa em televisão. Atual-
mente é pesquisador de conteúdo e de personagens no programa 
Caldeirão do Huck, da Rede Globo.

LER&CIA / Agenda Cultural
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O OITAVO DIA
TERÇA-FEIRA, DIA 20, 18h

Livrarias Catarinense – Beiramar 
Shopping
Lançamento do livro e sessão de autógra-
fos com Leticia Wierzchowski e Nelson P. 
Sirotsky.
Após 45 anos de dedicação exclusiva ao Gru-
po RBS – a principal empresa de mídia do Sul 
do país e uma das gigantes da comunicação 
no Brasil –, Nelson P. Sirostky sentiu que era hora de repensar seus 
objetivos e dar início a uma nova etapa em sua vida. Desse momento 
de reflexão nasceu esta obra escrita a quatro mãos em parceria com a 
romancista Leticia Wierzchowski. 
O livro conta a trajetória de Nelson, ajuda a entender a sua personali-
dade, mostra os bastidores dos 21 anos em que esteve na presidência 
da RBS e narra a saga de sua família – da chegada de seus avós ao Bra-
sil, fugindo dos horrores das perseguições religiosas - aos dias de hoje.
Leticia Wierzchowski tem livros editados em nove países e publicou 
28 obras de ficção adulta e infantil, entre elas A casa das sete mulhe-
res, adaptada para uma aclamada série veiculada pela TV Globo no 
ano de 2003. Nelson P. Sirotsky foi presidente do Grupo RBS de 1991 
a 2012. 

O REFÚGIO DAS CONCHAS
QUINTA-FEIRA, DIA 22, 19h30

Livrarias Catarinense – Beiramar 
Shopping
Lançamento do livro e sessão de autógrafos 
com Farah Diba Albuquerque.
Cinco mulheres embarcam numa aventura 
rumo à Nova Zelândia em busca da mesma 
coisa. Amor? Coragem? Prazer? Propósito? 
Maturidade? Você vai descobrir que o que 
tanto procuravam, e precisavam, pode ser 
também o que falta para você.
Farah Diba Albuquerque é formada em jornalismo e direito.

FORMAÇÃO DE LÍDERES EM 
ALTA PERFORMANCE

QUARTA-FEIRA, DIA 28, 19h30

Livrarias Catarinense – Beiramar 
Shopping
Lançamento do livro e sessão de autógrafos 
com Adriana Prates.
Nessa obra, 18 grandes especialistas brasilei-
ros abordam os conceitos fundamentais para 
formação de um líder capaz de transformar 
fracassos em oportunidades, equipes em seguidores e pessoas co-
muns em talentos de valor. 
Adriana Prates é pós-graduada em Gestão de Pessoas, Master & 
Practitioner em PNL pela The Society of NLP-Richard Bandler.

JOINVILLE

PÉ NA BUNDA: #QUEM NUNCA? 
QUARTA-FEIRA, DIA 7, 19h

Livrarias Curitiba – Shopping Mueller Joinville

Lançamento do livro, bate-papo e sessão de autógrafos com Lilian 
Geovani.
O livro aborda o rompimento das relações afetivas através de um 
olhar catalisador da cura, da superação e das possibilidades de rein-
ventar o próprio destino. Na obra a autora não fugiu dos clichês que 
serviram de subsídio para a desconstrução, mostrando que é possível 
extrair das vivências a chance de um belo e eterno encontro consigo.
Lilian Geovani atua como executiva na área de Gestão de Pessoas e 
Negócios e também como coach. 

ENTRE DOIS AMORES
SEXTA-FEIRA, DIA 9, 19h30 

Livrarias Curitiba – Shopping Mueller 
Joinville
Lançamento do livro, bate-papo e sessão de 
autógrafos com Luiz Claudio de Assis Pereira. 
A obra aborda a atuação da Maçonaria a par-
tir da origem religiosa dessa sociedade secreta. 
Após construir um raciocínio lógico para este 
tema que muitos consideram confuso, o autor 
espera conseguir tornar de fácil atendimento um assunto polêmico 
que, ao longo dos últimos anos, se fez propositadamente misterioso 
pelos próprios membros da Maçonaria.
Luiz Claudio de Assis Pereira é formado em Engenharia Química 
pela UFRJ, seguidor do método criado por René Descartes “ceticismo 
metodológico”, duvida de todas as informações levantadas até que 
elas se tornem irredutivelmente evidentes.

EXPEDIÇÕES GARBE – 
RELATOS E MEMÓRIAS

QUARTA-FEIRA, DIA 21, 19h30 

Livrarias Curitiba – Shopping Mueller 
Joinville
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 retrata a atmosfera hu-
mana das viagens, documentando a terra, a fauna e a flora, também a 
maneira que contatavam tribos indígenas desconhecidas.

CLUBE DE XADREZ
SEXTA-FEIRA, DIA 30, 18h

Livrarias Curitiba – Garten Shopping
O Núcleo de Estudos em Xadrez & Tecnologias 
e a UDESC convidam para uma sessão lúdica, 
troca de experiências e aprendizado de xadrez.
Venha testar sua inteligência, estratégias e se divertir com peões, bis-
pos, torres, cavalos e tente derrubar o rei de seu adversário.

SÃO PAULO
SÃO PAULO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS,  
TABOÃO DA SERRA E DIADEMA

POEMAS DA ALMA
QUINTA-FEIRA, DIA 8, 17h

Livrarias Curitiba – Shopping Taboão (Taboão da Serra)
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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

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

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.

Lançamento do livro, bate-papo e 
sessão de autógrafos com Tiago Luz. 
A obra traz poemas com muito sen-
timento, expressões da alma de um 
adolescente de 18 anos com espectro 
autista e que busca transcender os su-
postos limites de seu diagnóstico.
Tiago Luz faz terapia desde os 11 anos. 
Diagnosticado com síndrome de As-
perger há alguns anos, possui enorme 
dificuldade em expressar sentimentos que, surpreenden-
temente, agora são transformados em poesias, muito pos-
sivelmente impulsionados por seu enorme coração. 

A RICA SIMPLICIDADE
QUINTA-FEIRA, DIA 22, 19h30

Livrarias Curitiba – Shopping 
Leste Aricanduva (São Paulo)
Lançamento do livro, bate-papo e 
sessão de autógrafos com Maiara Xa-
vier.
A obra guiará o leitor em uma jornada 
de autoconhecimento para descobrir 
seus verdadeiros objetivos, encontrar motivação e con-
quistar sua própria riqueza. O método apresentado per-
mite que você conquiste a vida que almeja e usufrua da ri-
queza, vivendo com mais propósito e voltando a sonhar!
Maiara Xavier sempre gostou de liberdade, se aventurou 
na cidade grande, terminou um casamento sem futuro 
e foi morar fora do país. Ao retornar, largou um empre-
go tradicional e decidiu ser empreendedora. Compartilha 
suas angústias, ideias e soluções para dilemas financeiros 
e pessoais. 

CLUBE DE LEITURA: MÃE LITERATURA
TERÇA-FEIRA, DIA 27, 19h30

Livrarias Curitiba – Shopping Metrô Tucuruvi (São 
Paulo)
Participe do clube de leitura, venha 
trocar ideias, compartilhar histórias e 
ampliar seu conhecimento. 
Nessa edição o tema a ser debatido é 
a obra O diário de Myriam, de Myriam 
Rawick - publicada pela editora 
DarkSide. A mediação será feita por 
Cláudia Leonardi que é psicóloga, 
mãe, blogueira alucinada por livros, 
idealizadora e administradora do 
Desafio dos 100 livros em um ano e do site 
www.maeliteratura.com.br 
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CLUBES DE 
CONVERSAÇÃO

Venha falar diferentes 
idiomas em um 
ambiente animado e 
descontraído. Confira 
a programação 
de novembro:

Local: Livrarias Curitiba 
–  ParkShoppingBarigüi

Data: Toda sexta-
feira, às 20h15
Local: Livrarias Curitiba 
– Shopping Estação

Conversation Hour 
Data: Sextas-feiras, 9, 23 e 
30 de setembro, às 18h30
Local: Livrarias Curitiba 
- Shopping Palladium
Tema do mês: Music, Music 
Everywhere (All Ages).

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 19h
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

ALEMÃO
Data: Toda quinta-
feira, às 18h30
Local: Livrarias Catarinense 
– Neumarkt Shopping 

INGLÊS
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

LIBRAS
Data: Quinta-feiras, 8 e 

22 de novembro, às 19h

Local: Livrarias Curitiba  

– Shopping Mueller  

Joinville

SÃO PAULO

SÃO JOSÉ 
DOS CAMPOS

FRANCÊS
Data: Quinta-feira, 

dia 7 de novembro,  

às 19h

Local: Livrarias Curitiba 

– Vale Sul Shopping

ESPANHOL
Data: Quinta-feira, 

dia 22 de novembro,  

às 19h

Local: Livrarias Curitiba 

– Vale Sul Shopping

Tema: Artistas Notórios 

de Hispano América. 

INGLÊS
Data: Sextas-feiras,  

9, 16 e 30 de novembro, 

às 19h

Local: Livrarias Curitiba 

– Vale Sul Shopping

APOIO: 

PARANÁ

CURITIBA

ALEMÃO
Data: Toda sexta-
feira, às 19h30
Local: Livrarias Curitiba 
– Shopping Estação 

ESPANHOL
Data: Toda sexta-feira, às 19h
Local: Livrarias Curitiba 
– Shopping Estação

FRANCÊS
Data: Toda sexta-
feira, às 18h30
Local: Livrarias Curitiba 
– Shopping Estação

ITALIANO
Data: Toda sexta-
feira, às 20h30
Local: Livrarias Curitiba 
– Shopping Estação

INGLÊS
Data: Toda sexta-
feira, às 18h30

Agenda Cultural / LER&CIA

Programação sujeita à alteração.
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LER&CIA / Holofote

ALEXANDRA
GURGEL, 
YOUTUBER E ESCRITORA

LER&CIA | Como surgiu o canal Alexan-
drismos?
Alexandra Gurgel | O canal surgiu no 
final de 2015, vai completar três 
anos agora. O começo foi difícil, 
nos primeiros oito meses tinha ape-
nas 800 inscritos. Foi depois que eu 
conheci o feminismo pela internet. 
E meu mundo se abriu. Até então 
eu não entendia o mundo, não ti-
nha noção do contexto social que 
eu vivia, eu achava que todo mun-
do pensava igual. Quando eu saí do 
meu ciclo social que eu fui ter aces-
so a esse debate. E logo depois veio 
o assunto do corpo, porque não tem 
como se questionar sobre machis-
mo e feminismo e não questionar a 
questão corporal. 

Como o canal se transformou no livro 
e o que os leitores podem encontrar na 
obra?
O livro foi escrito em 40 dias, com 
os assuntos do canal. Basicamente 
quem comprar o livro tem o canal 
na mão. O livro fala sobre feminis-
mo, corpo, estética, sobre porque 
temos que ser perfeito, o que é ser 
perfeito, sobre nosso corpo ser um 

PARE DE 
SE ODIAR 
Editora 
Best-Seller
R$29,90

CONHEÇA A OBRA

produto. O livro não é um passo a 
passo para se olhar no espelho e gos-
tar do corpo. Não é isso. O livro é 
um questionamento que você vai 
começar a se fazer o tempo todo. 
De começar a ocupar nosso lugar.  

O que é o movimento body positive?
É um movimento para todos. É 
uma luta pela equidade dos corpos, 
que todos tenham o mesmo direito, 
os mesmos acessos, o mesmo respei-
to. Se você parar para pensar é algo 
bem simples, mas infelizmente não 
funciona. 

Como foi o seu processo de aceitação 
de seu corpo?
Eu levei 26 anos para gostar do 
meu corpo. Na minha adoles-
cência eu não tinha ninguém 

 > A jornalista Alexandra Gurgel criou seu canal no Youtube, 
Alexandrismos, em 2015, quando tinha 26 anos. Hoje, o canal conta 
com 370 mil inscritos e mais de 300 vídeos. Conhecida por falar 
abertamente sobre temas como feminismo, aceitação do corpo, 
gordofobia e autoestima, Alexandra também lançou recentemente 
a obra Pare de se odiar - Porque amar o próprio corpo é um ato 
revolucionário (Editora Best-Seller, R$ 29,90). O objetivo do livro é 
ajudar as leitoras, a partir de sua experiência pessoal, a encontrarem o 
amor-próprio e construírem uma relação mais positiva com seu corpo. 

que me representava, eu me achava 
gorda, sofri com bulimia, anorexia, 
e ninguém falava sobre isso. Depois 
que conheci o feminismo e decidi 
criar o canal, as pessoas começaram 
a me questionar sobre diferentes as-
suntos e isso acelerou meu processo 
de aceitação, e comecei a me olhar 
de outra forma. Não é da noite para 
o dia, é um processo, um passo a 
passo, mas é possível. 

Nos últimos anos, o tema de aceitação 
está cada vez mais em pauta. Acredita 
que as pessoas estão começando a acei-
tar e gostar mais dos seus corpos ou o 
cenário ainda é preocupante?
A gente precisa ser otimista e achar 
que sim, mas não. A verdade é que 
se você sai da “bolha”, que são as pes-
soas que debatem o tema, se questio-
nam, que pensam de forma parecida, 
as pessoas ainda não estão falando so-
bre isso e, consequentemente, o tema 
da aceitação do corpo ainda é bastan-
te distante.  l
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