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Clichês à parte, é totalmente aceitável afirmar que com um novo ano, merecemos também vida nova. Por isso, além de 
trazer as novidades que chegaram com 2020, esta edição da LER&CIA será um manual para iniciar o ciclo com o pé di-
reito. Em uma entrevista exclusiva, o professor Luiz Gaziri irá auxiliar você a desvendar a equação mais complexa que há: 
a da felicidade. De acordo com o especialista, temas como insegurança financeira, gratidão e até mesmo a caridade estão 
intrinsecamente relacionados com a procura da felicidade.
Paulo Vieira, Master Coach e PhD em Business Administration pela Universidade Cristã da Flórida, escreveu oito livros 
que são sucesso de vendas no Brasil e têm como objetivo principal ajudar àqueles que procuram conhecer a si mesmos 
para enfrentar os desafios da vida. Além disso, confira algumas dicas de produtos que podem ajudar você a alcançar os 
objetivos traçados para 2020 – não deixe para depois: aprenda um novo idioma, invista na sua organização pessoal e, 
claro, na sua saúde!
Neste momento em que o protagonismo feminino tem merecidamente ganhado espaço, um grupo de jovens brasileiras 
se uniu para incentivar o público a “chorar mais de alegria do que de tristeza”. É o que explica Lorena Pimenta, uma das 
autoras do livro Chorar de Alegria, um compilado de poesias sobre a realidade feminina. E por falar no poder das mulheres, 
entenda em nossa matéria de destaque os novos desafios da Rainha Elsa em Frozen 2, novo filme da Disney. Boa leitura!
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Opinião

Como ter uma 
rotina de estudos? Nossas lojas
A melhor forma de desenvolver hábitos de estudo é 
reservar uma hora por dia e usá-la sempre para isso. 
Ler, estudar, fazer lição, resumir, resolver exercícios, 
pesquisar... não importa qual atividade, mas é preciso 
nunca deixar para depois ou pensar ‘amanhã eu estudo’. 
Estudar todos os dias um pouquinho cria uma sensação 
de ‘está me faltando algo’ quando a gente não estuda, 
e aí, o melhor a fazer é estudar! Depois de algumas 
semanas (pesquisas dizem que são 
necessárias no mínimo três), tcharam! 
O hábito está instalado e a gente vai 
ter mil ganhos com isso!” 

Marcos Meier
psicólogo, professor de matemática, mestre em 

educação e autor do livro Desligue Isso e Vá Estudar

Debora Nascimento
especialista em Recursos Humanos e diretora da 

Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH/RJ)

Márcia Ferreira da Silva
professora, pedagoga e diretora 
da Aclipsi Clínica Psicológica

Ter uma rotina de estudos vai fazer com que, com o 
tempo, parar para se dedicar à leitura e aos exercícios 
seja natural e prazeroso. Mas não deixe de criar um 
ambiente bacana para isso: tente sempre ficar em 
um local calmo, sem tantas distrações, com tudo que 
precisa ao seu alcance, para evitar ter que perder o 
foco indo buscar uma caneta ou um copo de água, por 
exemplo. E faça uma programação, anotando qual será 
o estudo do dia e qual objetivo pretende 
alcançar – assim, você se sentirá mais 
seguro a cada meta atingida, sabendo 
que cumpriu suas expectativas e já 
estudou o que era necessário.”

Para uma boa rotina de estudos é fundamental ter um 
cronograma e metas diárias. Crie um calendário semanal 
e inclua nele as suas obrigações e horários específicos 
para estudar. Varie os conteúdos que vão auxiliar os seus 
estudos, por exemplo, se em um dia você se dedicou 
à leitura, em outro pode fazer exercícios. Mantenha 
horários fixos para cada uma das atividades do seu 
cronograma, de modo que o seu cérebro se acostume 
a realizá-las. Descansar a mente de tempos em tempos 
é importante para ganhar fôlego e voltar com tudo aos 
estudos. A nossa vida é regulada pelos 
hábitos, por isso usar a força desses 
hábitos é ótimo para aumentar seu 
desempenho como estudante.”

CURITIBA
Shopping Curitiba (41) 3330-5183
Shopping Estação (41) 3330-5118
Shopping Jockey Plaza (41) 3216-1495
Shopping Mueller (41) 3330-5041
Shopping Palladium (41) 3330-6777
Park Shopping Barigüi (41) 3330-5165
Shopping Jardim das Américas (41) 3330-6640
Boca Maldita/Rua das Flores (41) 3330-5130
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
TABOÃO DA SERRA
Shopping Taboão (11) 4701-5082

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
Rua Felipe Schmidt, 60 (48) 3271-6000
Beiramar Shopping (48) 3271-6030
Continente Shopping (48) 3271-6000
ITAJAÍ
Itajaí Shopping (47) 3083-9232

Nossas Lojas
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Curtas

Anne de Green Gables

Green Day

livros

música

Escrita em 1908, a história é ambientada no fi m do século XIX e 
conta as aventuras de Anne Shirley, uma órfã de 11 anos que, por 
engano, acaba indo morar com dois irmãos de meia-idade, Matthew 
e Marilla Cuthbert. Os dois vivem em uma fazenda na fi ctícia cidade 
de Avonlea, na Ilha do Príncipe Eduardo, e originalmente pretendiam 
adotar um garoto para que os auxiliasse com os trabalhos braçais. 
Em 2017, a Netflix iniciou uma série sobre o livro, Anne with an E, 
que esteve sempre em destaque na plataforma e nas redes sociais. 
A terceira temporada está confi rmada para 3 de janeiro. | R$ 44,90

Em fevereiro, a banda norte-americana Green Day, formada em 1986, 
lançará seu novo disco, Father of All. A faixa homônima do álbum 
foi lançada em setembro e, de acordo com a revista Rolling Stones, 
“é brilhante, otimista e sua batida animada é uma grande quebra do 
tom de Revolution Radio (2016), disco mais recente da banda”. Billie 
Joe Armstrong, vocalista do grupo, afi rma que o novo disco reflete 
sobre a realidade política e social dos Estados Unidos.

Este livro traz 14 fábulas represen-
tadas pelos personagens da Turma 
da Mônica. Amizade, honestidade e 

superação ganham um toque especial 
com a participação de Mônica, Magali, 

Cebolinha e Cascão. | R$ 39,90

Turma da Mônica -
Fábulas Inesquecíveis Box Authentic Games - 3 volumes O Menino Maluquinho

AuthenticGames, Nina e você, na pele 
do personagem Builder, enfrentam os 
mais diferentes desafi os para salvar 
o mundo da superfície das garras do 
Ender Dragon, do Herobrine e de toda 

a sua turma. | R$ 59,90

Neste clássico infantil, Ziraldo 
conta a história de um menino 
que apronta muita confusão. 

Alegria da casa, lidera a garotada. 
Faz versinhos, canções e inventa 

brincadeiras. | R$ 59,00

Para ler nas férias:
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Curtas

Centro de Distribuição 

Jockey Plaza Shopping

novidades

novidades

O Grupo Livrarias Curitiba inaugurou seu novo Centro de Distribuição 
(CD) na capital paranaense. Com 11,7 mil metros quadrados e 
localizado no bairro Uberaba, o espaço tem o dobro da capacidade 
do antigo prédio instalado no bairro Rebouças, onde permaneceu 
por mais de 40 anos. Foram instalados sistemas de aproveitamento 
da água da chuva, espaço para maior incidência da luz solar e um 
amplo estacionamento para mais de cem veículos. “Era um desejo 
antigo que conseguimos viabilizar. Vamos ganhar mais agilidade em 
todos os processos internos e em nossos controles logísticos”, conta 
Marcos Pedri, diretor comercial da rede. Entre a compra do terreno e 
a construção do CD, foram investidos cerca de R$ 30 milhões.

O Grupo Livrarias Curitiba também inaugurou sua nova loja-conceito 
no Jockey Plaza Shopping, na capital paranaense. A 28ª unidade da 
rede tem 720 metros quadrados e recebeu investimentos de R$ 3 
milhões. O ponto de venda traz diferentes novidades como a ausência 
de vitrine e um projeto arquitetônico mais jovial, leve e urbano. 
“Organizamos essa livraria para que os visitantes tenham uma 
experiência completa, sintam-se à vontade para explorar o espaço, 
conhecer todo o mix de produtos e encontrar itens correlacionados 
com mais comodidade”, diz Marcos Pedri, diretor comercial da rede. 
Em breve a loja terá “móveis instagramáveis” para que o público faça 
lindas fotos em espaços exclusivos que remetem a personagens 
como Harry Potter, da Disney e muito mais.

A Vida Invisível
filme

No filme, que chega às prateleiras em 19 de fevereiro, Carol Duarte, 
atriz que em apenas dois anos ganhou cinco prêmios pelo seu 
trabalho, encarna Eurídice, uma carioca jovem e talentosa, mas 
bastante introvertida, da década de 1940. Guida (Julia Stockler) é 
sua irmã mais velha e o oposto de seu temperamento em relação 
ao convívio social. Elas vivem em um regime patriarcal, o que faz 
com que trilhem caminhos distintos: uma decide fugir de casa 
com o namorado, enquanto a outra se esforça para se tornar uma 
musicista. | R$ 39,90
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Livros

Finger Food - Receitas 
para dividir com amigos

Um livro com 12 receitas doces e 
salgadas criadas pela cozinheira 
argentina Pía Fendrik para você 
aprender a preparar pratos 
simples para compartilhar. 
Barrinhas de cereal, nuggets de 
frango, tortinhas, superbolachas 
e muito mais.

DE R$ 89,90 POR:

R$ 79,90

LANÇAMENTO

Infantil

Uma seleção especial para as crianças.

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

Na floresta
Livro com quebra-cabeça

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

O zoológico
Livro com 3
quebra-cabeças

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

O trator
Poppy e sam

de R$ 79,90
por R$ 71,90

Meu livro gigante
de ciências

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

O crescimento e
as mudanças

de R$ 54,90
por R$ 49,40

Filhotes da fazenda

de R$ 79,90
por R$ 71,40

Revista_curitiba_dezembro_19_205x85.indd   1 21/11/19   12:10 PM

CATAPULTA | Pia Fendrik

Reinações de Narizinho

Narizinho, Pedrinho, Emília e Visconde 
de Sabugosa foram criados na década 
de 30 e ainda são protagonistas das 
mais famosas histórias infantis. 
Vivem no Sítio do Picapau Amarelo, 
onde realidade e imaginação se 
misturam de forma natural.

DE R$ 39,90 POR:

R$ 35,90

LAFONTE | Monteiro Lobato

Meu primeiro 
dicionário bilíngue

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

DE R$ 49,90 POR:

R$ 44,90

VALE DAS LETRAS

Educar na realidade

Como educar no mundo atual levando 
em conta a natureza das crianças? É 
o que questiona Catherine L’Ecuyer 
para defender o acesso limitado a 
computadores em salas de aula para 
evitar que as crianças sofram um 
défi cit de realidade.

DE R$ 36,90 POR:

R$ 33,20

Educação

FONS SAPIENTIAE | Catherine Lecuyer

Gol 1 - O pontapé inicial

Tomi é extraordinário no futebol! 
Pena que quase ninguém sabe 
disso... Mas quando Gaston 
Champignon, ex-meio-campista 
e chef francês, vê a habilidade 
do garoto com os pés, tudo 
começa a mudar.

DE R$ 34,00 POR:

R$ 30,60

FUNDAMENTO | Luigi Garlando

   

ASSISTA À SÉRIE DA NETFLIX E LEIA OS LIVROS DA COLEÇÃO THE WITCHER!

 O ÚLTIMO DESEJO             A ESPADA DO DESTINO        O SANGUE DOS ELFOS       TEMPO DO DESPREZO
de R$ 49,90 por R$ 44,90            de R$ 49,90 por R$ 44,90              de R$ 49,90 por R$ 44,90             de R$ 49,90 por R$ 44,90

  BATISMO DE FOGO       A TORRE DA ANDORINHA      A SENHORA DO LAGO       TEMPO DE TEMPESTADE
de R$ 49,90 por R$ 44,90         de R$ 49,90 por R$ 44,90            de R$ 69,90 por R$ 62,90          de R$ 49,90 por R$ 44,90 
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Livros

Somos todos Greta

Somos todos Greta, escrito pela 
jornalista italiana Valentina 
Giannella, é um manual de 
ativismo ambiental para 
jovens. Com capítulos curtos 
e ilustrados, a obra reúne 
informações científi cas para a 
discussão sobre o tema e para a 
tomada de posições.

DE R$ 44,90 POR:

R$ 40,40

Uma seleção especial para as crianças.

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

Na floresta
Livro com quebra-cabeça

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

O zoológico
Livro com 3
quebra-cabeças

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

O trator
Poppy e sam

de R$ 79,90
por R$ 71,90

Meu livro gigante
de ciências

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

O crescimento e
as mudanças

de R$ 54,90
por R$ 49,40

Filhotes da fazenda

de R$ 79,90
por R$ 71,40

Revista_curitiba_dezembro_19_205x85.indd   1 21/11/19   12:10 PM

VERGARA E RIBA | Valentina Giannella

De menina a mulher Cérebro adolescente

O livro apresenta um estudo sobre 
o processo de construção da 
personalidade feminina a partir da 
interação entre mãe e fi lha numa 
prosa fluida, com exemplos trazidos 
de fi lmes de variadas épocas e com 
rigor acadêmico nas avaliações.

Nesse livro, Daniel J. Siegel
mostra aos pais e profi ssionais da
educação e do comportamento
como transformar um dos períodos
de desenvolvimento mais difíceis
da vida em uma experiência
gratifi cante e transformadora.

DE R$ 85,00 POR: DE R$ 48,00 POR:

R$76,50 R$ 43,20

Psicologia

EDIÇÕES DE JANEIRO
Malvine Zalcberg & Jose Luiz Alqueres

NVERSOS | Daniel J. Siegel

Então, o que fazer?

BTS - Reis do K-POP

Na adolescência, amamos muito, 
sofremos muito, mudamos muito... 
O que não falta é insegurança 
sobre as várias primeiras vezes que 
enfrentamos nesta fase. Este livro 
traz informações para que você possa 
descobrir suas próprias respostas.

O ano de 2013 mudou não apenas 
a vida dos integrantes do BTS, 
mas também a de todos aqueles 
que entraram em contato com as 
músicas e as histórias de cada um 
dos garotos do grupo. Fique por 
dentro das curiosidades do grupo!

DE R$ 24,90 POR:

DE R$ 39,90 POR:

R$ 21,60

R$ 35,90 LANÇAMENTO

Juvenil

LAFONTE | Juliana Ravelli

ASTRAL CULTURAL | Helen Brown

   

ASSISTA À SÉRIE DA NETFLIX E LEIA OS LIVROS DA COLEÇÃO THE WITCHER!

 O ÚLTIMO DESEJO             A ESPADA DO DESTINO        O SANGUE DOS ELFOS       TEMPO DO DESPREZO
de R$ 49,90 por R$ 44,90            de R$ 49,90 por R$ 44,90              de R$ 49,90 por R$ 44,90             de R$ 49,90 por R$ 44,90

  BATISMO DE FOGO       A TORRE DA ANDORINHA      A SENHORA DO LAGO       TEMPO DE TEMPESTADE
de R$ 49,90 por R$ 44,90         de R$ 49,90 por R$ 44,90            de R$ 69,90 por R$ 62,90          de R$ 49,90 por R$ 44,90 

Anuncio The Witcher fim.indd   1 12/3/19   7:47 AMLer&Cia_90.indd   9 16/12/2019   14:25:42



10   janeiro/fevereiro 2020

Entrevista

sucesso
O poder do 

O Coaching Integral Sistêmico (CIS) é um processo que se adapta à realidade de cada um para oferecer estratégias em 
busca de um estilo de vida próspero. Focado neste termo, Paulo Vieira, Master Coach e PhD em Business Administra-
tion pela Universidade Cristã da Flórida, escreveu oito livros que são sucesso de vendas no Brasil. 
De acordo com o autor, o CIS se diferencia do coaching tradicional por trabalhar integralmente a razão e a emoção para 
obter alta performance pessoal e profi ssional, sem comprometer nenhuma área da vida. Da saúde à família, vários são 
os temas trabalhados no processo. Em entrevista exclusiva à LER&CIA, o autor esclarece o poder da autorresponsabi-
lidade e outros termos citados em suas obras.

Campeão de vendas com 2,5 milhões de exemplares vendidos, Paulo Vieira foi o autor 
nacional com mais livros na lista de best-sellers em 2018 com a chancela do PublishNews. 
Além disso, somando todos os títulos, é o mais vendido até o momento em 2019.

Imagens: Divulgação

+ de 2,5 milhões de 
exemplares vendidos

Ler&Cia_90.indd   10 16/12/2019   14:25:44
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Entrevista

LER&CIA | Você alcançou a marca de quase dois 
milhões e meio de exemplares vendidos. Em sua 
opinião, o que foi determinante para o sucesso das 
suas obras? 
Paulo Vieira  | Foi o motivo do escrever. Em cada livro 
que escrevi, eu tinha o porquê muito claro. Eu sabia 
quem eram as pessoas que eu queria impactar, como 
eu queria impactar. Eu tinha muita clareza em cada 
conteúdo, capítulo, a certeza de cada ferramenta, de 
cada conceito e o que eles fariam pelas pessoas. En-
tão, busquei trazer dentro de mim o melhor que eu 
tinha, com muita assertividade, no intuito de gerar 
impacto na vida das pessoas.

LER&CIA | Na maioria dos seus livros, a conclusão é 
centrada em uma conquista de melhoria de qualida-
de de vida. Para você, por que as pessoas se interes-
sam tanto por este assunto? 
Paulo Vieira  | Existe uma mentira dita de geração em 
geração que fala mais ou menos assim: “sorte no jogo, 
azar no amor”. O que essa máxima, ou talvez mínima, 
diz é que você não pode ser feliz, abundante e próspe-
ro em todas as áreas da vida. Se você for feliz em uma, 
deve contentar-se em ser ruim na outra. Contudo, nós 
acreditamos sim que podemos ter plenitude, cresci-
mento, abundância e felicidade em todas as áreas da 
vida simultaneamente. E para isso, é preciso esforço e 
preparação. É uma conquista. Nós não encontramos 
uma vida plena. Nós construímos a plenitude, e isso 
não quer dizer acreditar que a vida é perfeita, mas ser 
muito feliz com a vida que temos e construir sistema-
ticamente uma ainda melhor. As pessoas querem fer-
ramentas para melhorar todas as áreas da vida: con-
jugal, financeira, profissional e relacional. 

LER&CIA | Para chegar à conclusão da obra O Po-
der da Autorresponsabilidade, você ofereceu quase  
11 mil horas de sessões de Coaching Integral Sistê-
mico. Como você transformou as experiências das 
sessões em livro?  
Paulo Vieira  |  De fato, grande parte do que eu criei foi 
nessas horas de coaching. Cada ferramenta e con-
ceito atendia à demanda de um grupo de clientes ou 
de um cliente específico. Então, nestas 10.800 horas, 
eu fui desenvolvendo ferramentas para cada cliente 
de coaching, que serviram para outros e, depois, eu 
vi que essas ferramentas poderiam ajudar outras mi-
lhares de pessoas. Então, eu transcrevi para os livros 
o que já funcionava extraordinariamente bem nas 
sessões de Coaching Integral Sistêmico.

LER&CIA | Falando sobre o assunto, como você des-
creveria o poder da autorresponsabilidade? 
Paulo Vieira  | O Poder da Autorresponsabilidade é o 
livro que traz o conceito que mudou minha vida. Eu 
não tinha esse conceito de autorresponsabilidade. 
Ele surgiu em 1997 e, até o lançamento do meu 
primeiro livro, em 2003, eu não sabia como chamar 
ou descrever isso que mudou minha vida. Então eu 
pensei que, como existe a palavra “autoestima” – 
“auto” de mim mesmo e “estima” de bem-querer –, 
isso poderia ser chamado de “autorresponsabilidade”: 
“responsabilidade” que eu tenho comigo, com 
meus resultados. Esse livro transforma, joga fora a 
vitimização, faz o leitor olhar para as pessoas não 
como problemas, mas como solução, nos tira da 
zona de conforto e mostra que nada mudará em 
nossa vida se não mudarmos primeiro. É um livro de 
entrada, transformador. 

“ ”
Se você quer ensinar seu filho em um caminho seguro, de 
realizações e sucesso, seja o exemplo. Quer que seu filho 
leia livros? Leia você os livros! E ele vai ler, com certeza.

Ler&Cia_90.indd   11 16/12/2019   14:25:44
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Entrevista

LER&CIA |  E O Poder da Ação, como podemos defini-lo? 
Paulo Vieira  | O Poder da Ação é o livro que foi porta 
de entrada para todo meu sucesso como escritor. É 
um livro muito didático, prático, assertivo, que vai na 
dor das pessoas e traz uma fórmula muito clara de 
como sair dessa situação. É um manual prático de 
como tirar a vida ideal do papel e fazê-la acontecer. 
Então, é um livro muito dinâmico, resolutivo, impac-
tante e transformador também.

LER&CIA | Com Mauricio de Sousa, você lançou uma 
edição do livro O Poder da Ação, desenvolvido no 
universo da Turma da Mônica, voltado para crianças. 
Que tipo de adultos elas se tornarão ao aprender ain-
da nos primeiros anos de vida sobre foco, gratidão, 
comprometimento e autorresponsabilidade? 
Paulo Vieira | Eu acredito muito no que diz a Bíblia: 
“Ensina a criança no caminho em que deve andar, e 
mesmo quando crescer não se desviará dele” (Pro-
vérbios 22:6). No início, isso pode até passar des-
percebido pelo coração de uma criança – nos seus 
quatro a seis anos de idade –, mas tenho certeza 
que aprender sobre autorresponsabilidade, gratidão, 
comprometimento e tantos outros conceitos des-
se livro vai direcionar como um drive a vida dessas 
crianças, na fase adulta, para o sucesso. E quando 
digo sucesso, não me refiro a ganhar dinheiro, mas a 
ser feliz, tornar a vida dos outros feliz, ser pleno.

LER&CIA | Na sua opinião, como os pais podem esti-
mular os filhos a, além de sonhar, realizar? 
Paulo Vieira | A primeira coisa, talvez, é que os pais 
parem de falar. Eles falam: “estudem”, mas será que 
os pais estudam? “Leiam”, mas será que os pais 
leem? “Sejam responsáveis, educados”, “digam bom 
dia”, mas você diz “bom dia” para a própria esposa 
ou para o marido? “Tratem bem as pessoas”, mas 

os pais tratam bem a funcionária do lar? Então, 
se você quer ensinar seu filho em um caminho  
seguro, de realizações e sucesso, seja o exemplo. 
Quer que seu filho leia livros? Leia você os livros! E 
ele vai ler, com certeza.

LER&CIA | E os próprios pais: o que podem fazer de 
maneira simples, mas efetiva, para pelo menos co-
meçar a tirar os sonhos do papel? 
Paulo Vieira | Ler. O que os pais podem fazer é ler. 
Como na pergunta anterior, sendo exemplo para seus 
filhos. Toda a questão da vida não é querer. Isto não 
muda nada. Querer é apenas um start. O que faz a 
diferença na vida de qualquer pessoa é a preparação. 
Então, pai e mãe que estão lendo isso: se preparem. 
Eu vejo muitas pessoas acomodadas com o quanto 
ganham. E por que estão acomodadas? Porque 
ninguém diz a elas que podem aprender a ganhar 
mais. Vejo pessoas frustradas com o casamento. 
Por que continuam aceitando isso? Porque ninguém 
diz que podem aprender a ter um casamento feliz. Se 
não prosperam profissionalmente, é porque ninguém 
diz que podem aprender a prosperar. O caminho 
da entrada na prosperidade é a leitura de livros 
que levarão a novos patamares de conhecimentos, 
resultados e ferramentas.

LER&CIA | No início do ano, normalmente, defini-
mos metas que deveríamos colocar em prática. Para 
2020, qual é a sua orientação para que tudo que foi 
planejado saia do papel? 
Paulo Vieira | Em boa parte dos meus livros, vou falar 
de visão positiva de futuro, metas, da mente humana, 
de como ela é, vou ensinar a estabelecer metas e ob-
jetivos neurologicamente corretos, ensino a dar foco 
e não desperdiçar energia. Então, leia meus livros, 
que certamente 2020 será um ano extraordinário.

O poder da 
autorresponsabilidade

R$ 19,90
GENTE

O poder da ação 
para crianças

R$ 39,90
GENTE

Poder e alta 
performance

R$ 34,90
GENTE

O poder da ação
- Edição de luxo

R$ 34,90

GENTE
DE R$ 44,90 POR:
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História

Mulheres, mitos e deusas

Ao tomar contato com a história 
e os dilemas vividos por fi guras 
como Afrodite, Cinderela, 
Simone de Beauvoir e Virginia 
Woolf, a autora nos guia em uma 
viagem de resgate da essência 
perdida ao ressignifi car o papel 
feminino no mundo.

DE R$ 69,90 POR:

R$ 62,90

GOYA | Martha Robles

LANÇAMENTO

Uma breve história do mundo

Um balanço da fantástica saga 
da humanidade, magistralmente 
compilada desde seus primórdios 
até os frenéticos dias em que 
vivemos. É como ver a paisagem 
pela janela de um trem em 
movimento, afi rma Geoffrey Blainey.

DE R$ 64,40 POR:

R$ 57,95

FUNDAMENTO | Geoffrey Blainey

O coração do rei

Dom Pedro I, morrendo, ofereceu 
seu coração à cidade que o havia 
salvado. O coração de um rei 
apaixonado por seu povo, mulheres, 
fi lhos e pela liberdade. Conheça as 
facetas ainda desconhecidas desse 
rei e sua importância na história.

DE R$ 69,00 POR:

R$ 62,00

EDIÇÕES DE JANEIRO | Isa Salles

Os melhores livros da   para suas férias

AS 48 LEIS DO PODER
de R$ 64,90 por

r$ 58,40

A MENINA DA MONTANHA
de R$ 44,90 por

r$ 40,40

SULWE
de R$ 59,90 por

r$ 53,90

O CONTO DA AIA
de R$ 44,90 por

r$ 40,40
Os testamentos

de R$ 54,90 por

r$ 49,40

Os testamentos
de R$ 54,90 por

O CONTO DA AIA

VOCê
de R$ 49,90 por

r$ 44,90

r$ 49,40

VOCê CORPOS OCULTOS
de R$ 49,90 por

r$ 44,90

CORPOS OCULTOS

DEIXE A NEVE CAIR
de R$ 39,90 por

r$ 35,90

r$ 44,90

DEIXE A NEVE CAIR
SULWE

AS 48 LEIS DO PODER A MENINA DA MONTANHA

Anúncio Curitiba dez 2019.indd   1 28/11/19   16:31
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Livros

O livro da felicidade

Muitos acreditam que a felicidade 
é ter bastante dinheiro, fama e 
sucesso. Neste livro, Joan Chittister 
desenvolve uma “arqueologia”, 
conduzindo uma escavação 
interdisciplinar e oferecendo ajuda 
para cultivar a verdadeira felicidade.

DE R$ 50,00 POR:

R$ 45,00 LANÇAMENTO

Autoajuda

VOZES | Joan Chittister

Minuto da gratidão

Ter autoestima reforçada, emoções 
equilibradas e vida financeira 
crescendo vertiginosamente está a 
seu alcance. Vivencie todos esses 
resultados durante o desafio de 
90 dias deste livro. Descubra os 
milagres da gratidão!

DE R$ 44,90 POR:

R$ 40,40 LANÇAMENTO

LUZ DA SERRA | Marcia Luz

Amar, desamar, amar de novo

Amar, desamar, amar de novo 
é o livro de Marcos Lacerda, 
criador do canal Nós da Questão, 
onde fala para seus seguidores 
sobre relacionamentos e os 
leva a refletir sobre as próprias 
emoções e repensarem seus 
relacionamentos.

DE R$ 36,90 POR:

R$ 33,20

VERGARA E RIBA | Marcos Lacerda

Alquimia da transmutação 
- inteligência emocional e 
expansão da consciência

É possível fazer a roda da vida girar harmoni-
camente e assim colaborar com o desen-
volvimento sustentável do planeta e da vida, 
desde que as pessoas tenham a disposição 
de mudar, ser flexíveis, não julgar e enxergar 
o planeta como uma grande unidade.

DE R$ 49,90 POR:

R$ 44,90

Religiões

ANUBIS | Renata Gaia

Deus e o dinheiro

Dois jovens alunos de MBA com 
expectativa de uma carreira 
promissora discutem as raízes 
bíblicas da generosidade. Aliando 
teoria, pesquisas e a sabedoria das 
Escrituras, eles têm impactado uma 
larga audiência nos Estados Unidos.

DE R$ 54,90 POR:

R$ 49,40 LANÇAMENTO

MUNDO CRISTÃO
John Cortines & Gregory Baumer
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Livros

Autoajuda

Paz é cada passo

Thich Nhat Hanh ensina como 
estar consciente dos pequenos 
atos em nossas vidas cotidianas. 
Além disso, nos mostra como 
usar os benefícios da atenção e 
concentração para transformar e 
curar estados psicológicos difíceis.

DE R$ 29,90 POR:

R$ 26,90 LANÇAMENTO

VOZES | Thich Nhat Hanh

LANÇAMENTO

Relacionamentos 
amorosos na era digital

Estamos diante de uma análise 
atual que provoca entusiasmo 
na busca do entendimento 
das atitudes entre homens 
e mulheres. Entenda como a 
Terapia Cognitiva pode ser a 
chave de uma convivência mais 
harmônica entre os casais.

DE R$ 48,00 POR:

R$ 43,20

EDITORA DOS EDITORES | Adriana Nunan & Maria Amelia Penido

Bíblia NVT - ASU 

Com a Nova Versão Transformadora, 
resgate o prazer da leitura da 
Bíblia Sagrada com cuidadosa 
escolha de palavras no português 
contemporâneo que expressam 
com a máxima fi delidade os textos 
escritos em suas línguas originais.

DE R$ 74,90 POR:

R$ 67,40 LANÇAMENTO

Bíblia

MUNDO CRISTÃO | Tyndale House Publishers

Salomé A força da vida

Com sua consagrada e envolvente 
narrativa, o espírito Lucius conecta 
Ocidente e Oriente, oferecendo 
uma visão da Espiritualidade sobre 
a importância do feminino para 
a construção de um mundo mais 
harmonioso, justo e equilibrado.

Sempre usando o livre-arbítrio, a 
jovem Marlene enfrentou desafi os em 
seu caminho e aprendeu que cada 
escolha envolve consequências. Com 
espiritualidade, ela terá de buscar 
as aspirações do seu espírito para 
encontrar em si a força da vida.

DE R$ 52,90 POR: DE R$ 54,90 POR:

R$ 47,60 R$ 49,40LANÇAMENTO LANÇAMENTO

VIVA LUZ | Sandra Carneiro VIDA E CONSCIÊNCIA | Zibia Gasparetto

Religiões
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Pequenos Leitores

Do YouTube
para os livros

Com mais de 620 milhões de visualizações em seu principal canal no YouTube – o Falaidearo –, Gabriel 
Dearo e Manu Digilio levaram parte do conteúdo dos seus vídeos para a literatura. As Aventuras de Mike, 
sucesso entre a garotada, conta várias peripécias de um garoto que adora videogame e salgadinhos. Tudo 
isso de forma muito bem-humorada, característica já presente nos vídeos do casal. Em entrevista exclusiva 
à LER&CIA, Gabriel Dearo e Manu Digilio contaram um pouco mais sobre o processo de criação do livro e as 
expectativas para uma próxima publicação. 

Criado por Gabriel Dearo e 
Manu Digilio, conheça Mike, 

um garoto desastrado que se 
aventura em uma competição 

de venda de biscoitos

16   janeiro/fevereiro 2020

Imagens: Divulgação
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Pequenos Leitores

LER&CIA | Para começar: quem é Mike? 
Manu Digilio | Mike é o protagonista. Um garoto de 
12 anos, nada popular, que adora seus videogames 
e leva as coisas ao pé da letra. Além de desastrado, 
passa por algumas vergonhas e acha sua família 
um tanto meio louca. É ele quem narra a história, 
ou seja, tudo que acontece no livro é através da 
visão dele.   

LER&CIA | Mike e Nando, seu melhor amigo, 
passam por várias trapalhadas. Alguma delas foi 
adaptada da vida de vocês?
Gabriel Dearo | Com certeza! Pegamos algumas 
situações bem engraçadas que aconteceram com 
a gente e colocamos na pele dos personagens. 
Tem um momento em que o Mike passa a maior 
vergonha na frente de garotas por seu short estar 
rasgado bem no meio, dando para ver sua cueca. 
Infelizmente, essa história aconteceu comigo.

LER&CIA | Os familiares de Mike têm características 
muito específicas. Quem foram as inspirações 
para que surgissem personagens como o mestre 
da gambiarra e a mãe superprotetora?
Manu Digilio | Eu e o Gabriel juntamos experiências 
que passamos com nossa família e unimos as 

características dos nossos pais, transformando-os 
em um pai “mestre de gambiarra”. Por exemplo, no 
livro, sempre que tem alguma coisa para consertar 
em casa, ao invés de contratar alguém, o pai do 
Mike é muito orgulhoso e quer resolver ele mesmo 
com gambiarras e sua fita 3000. Já a mãe do Mike 
é inspirada em todas as mães do universo e, claro, 
as nossas mães.

LER&CIA | O livro foi escrito em um formato diferente, 
como se fosse um diário. Para produzi-lo, você se inspi-
rou em alguma outra publicação que usou este formato?
Gabriel Dearo | Eu e a Manu, desde o começo, 
queríamos fazer algo bem diferente do que toda a 
galera do YouTube já fez em livros. Então, fi zemos 
uma fi cção com os nossos personagens e fomos 
atrás de uma grande ilustradora, a Mack, que deu 
vida a eles com ilustrações incríveis. E o formato 
é parecido com Diário de um Banana, um livro que 
achamos superlegal por ser leve, divertido e fácil de 
ler. Mas com certeza você vai encontrar uma história 
bem única e diferente em As Aventuras de Mike.

 | Eu e o Gabriel juntamos experiências 
que passamos com nossa família e unimos as 

Mike

“
”

Este é o melhor 
livro de todos 

os tempos
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LER&CIA | Para você, como a literatura e o YouTube 
se relacionam? 
Gabriel Dearo | De várias formas! Tem canais no 
YouTube que falam sobre livros, tem canais com 
resumos animados de livros, tem canais com 
audiobooks e uma infinidade de formatos. Além da 
galera do YouTube escrevendo livros, como a gente!

LER&CIA | Algo marcante aconteceu no fim do livro 
– sem spoiler! O que os leitores podem esperar de 
Mike no próximo livro?
Manu Digilio | Sim, o final foi algo bem marcante e 
um gancho para o próximo! Essa cena do fim do livro, 
inclusive, é uma história que aconteceu de verdade 
na minha família, alguns anos atrás. No próximo 
livro, todos podem esperar mais trapalhadas de 
Mike passando por essa nova fase com sua família, 
que será uma grande mudança para ele. 

LER&CIA | Robson, a capivara, é um dos 
personagens mais engraçadas do livro – e ele nem 
dialoga verbalmente. Como foi a construção de 
uma personalidade tão marcante para um animal?
Gabriel Dearo | Os personagens do livro surgiram 
primeiro em nosso canal no YouTube, o Falaidearo. 
E a gente precisava de um animal de estimação para 
essa família. Não queríamos algo normal, como 
um cachorro ou um gato, precisava ser diferente, e 
assim surgiu uma capivara chamada Robson! Como 
capivaras não falam, e eu não faço ideia de qual 

som elas emitem, fizemos ela se expressar através 
de plaquinhas. E Robson é o responsável por uma 
das maiores confusões do livro!

LER&CIA | Para encerrar, por que As Aventuras de 
Mike não pode ficar de fora da lista de leitura?
Manu Digilio | As Aventuras de Mike é um formato 
diferente que criamos, mas com os mesmos 
personagens que fazemos no canal e a galera 
adora. É um livro com que você com certeza vai 
se identificar muito e rir bastante, não importa a 
sua idade. Ele une situações por que todo mundo 
passa ou já passou um dia, com altas confusões e 
reviravoltas que você nem espera que aconteçam. 

Pequenos Leitores

As aventuras 
de Mike

R$ 44,90

OUTRO PLANETA
Manu Digilo, Gabriel Dearo

Conheça o livro:

DR. ALEX NA AMAZÔNIA
De: R$ 44,00  Por: R$ 39,60

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

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

DR. ALEX
De: R$ 44,00  Por: R$ 39,60

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

O LIVRINHO DO MAU HUMOR
De: R$ 39,90  Por: R$ 35,90
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De: R$ 44,00  Por: R$ 39,60

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

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

DR. ALEX
De: R$ 44,00  Por: R$ 39,60

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

O LIVRINHO DO MAU HUMOR
De: R$ 39,90  Por: R$ 35,90
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Juvenil

Sobre os ossos dos mortos

Em uma remota região da Polônia, 
uma professora de inglês aposentada 
costuma se dedicar ao estudo da 
astrologia, à poesia de William Blake, 
à manutenção de casas para alugar e 
a sabotar armadilhas para impedir a 
caça de animais silvestres.

DE R$ 59,90 POR:

R$ 49,90

TODAVIA | Olga Tokarczuk

O verão que mudou a 
minha vida - volume 1

Sempre que chegam as férias de verão, 
Isabel Conklin deixa para trás sua 
vida monótona na cidade e vai com a 
família para Cousins Beach. A casa de 
praia é seu segundo lar, e é lá que Belly 
reencontra as pessoas que mais ama: 
a melhor amiga de sua mãe, Susannah, 
e os filhos dela, Conrad e Jeremiah.

INTRÍNSECA | Jenny Han

DE R$ 39,90 POR:

R$ 35,90

Sem você não é 
verão - volume 2

Belly sempre passou as férias em 
Cousins Beach, mas, após o fim de 
seu breve relacionamento com Con-
rad, tudo mudou. Esse será o verão 
mais difícil de sua vida, o primeiro 
em que ela ficará em casa, sem a 
companhia de Susannah e sem as 
aventuras com os irmãos Fisher.

INTRÍNSECA | Jenny Han

DE R$ 39,90 POR:

R$ 35,90

Sempre teremos o 
verão - volume 3

Belly sempre esteve ao lado da 
família Fisher. Susannah era uma 
segunda mãe, Conrad foi seu 
primeiro amor, e Jeremiah, o melhor 
amigo que virou namorado. Depois 
de dois anos de relacionamento, ele 
a surpreende ao fazer a pergunta 
que Belly sempre quis ouvir.

INTRÍNSECA | Jenny Han

DE R$ 39,90 POR:

R$ 35,90
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 AS TRÊS PARTES DE GRACE
Robin Benway

Três adolescentes muito diferentes,
unidos pelo mesmo laço de sangue,
estão prestes a embarcar  em uma
jornada para descobrir o significado
da família em suas muitas formas.

De: R$ 44,90

Por: R$ 40,40

O AMOR NÃO É ÓBVIO
Elayne Baeta
Amores platônicos, segredos,
perseguições pela cidade, traição...
poderia ser um roteiro de novela,
mas é só a vida real de uma
adolescente comum.
De: R$ 39,90

Por: R$ 35,90

FAMÍLIA É TUDO
Carpinejar
Continuação do best-seller
Cuide dos pais antes que seja tarde,
Família é tudo promete roubar risos
e lágrimas.
De: R$ 34,90

Por: R$ 31,40

OS PERGAMINHOS VERMELHOS
DA MAGIA
Cassandra Clare
A nova série que acompanha o feiticeiro
Magnus Bane e o caçador de sombras
Alec Lightwood enquanto viajam pelo
mundo após a Guerra Mortal.  
De: R$ 44,90

Por: R$ 40,40

AS QUATRO RAINHAS MORTAS
Astrid Scholte

Na efervescência de paixões proibidas,
segredos e alguns mistérios, o reinado

das quatro rainhas de Quadara está
ameaçado – resta saber como,

e por quem.
De: R$ 44,90

Por: R$ 40,40

O SOL É PARA TODOS
(CAPA DURA)

Harper Lee
Um dos maiores clássicos da
literatura mundial em edição

especial de capa dura.
De: R$ 79,90

Por: R$ 71,90

SIDARTA (CAPA DURA)
Hermann Hesse
Uma das maiores obras do vencedor
do Prêmio Nobel de Literatura,
Hermann Hesse, em edição especial
de capa dura.  
De: R$ 74,90

Por: R$ 67,40

ANNE FRANK (CAPA DURA)
Anne Frank

História, memória e literatura:
pela primeira vez em um único volume,

a obra reunida de Anne Frank. 
De: R$ 149,90

Por: R$ 134,90

ORGULHO E PRECONCEITO
Jane Austen
A história de um amor improvável
em uma época em que sentimentos
poderiam não ser suficientes.
De: R$ 42,90

Por: R$ 38,60

UM AMOR DE GATO
Melinda Metz

Amante de bichinhos, cuidado!
Esse gato vai roubar seu coração. 

De: R$ 39,90

Por: R$ 35,90

PEDAGOGIA DA AUTONOMIA
Paulo Freire
Uma das obra de Paulo Freire em novo
projeto gráfico. 
De: R$ 34,90

Por: R$ 31,40

MORTOS NÃO CONTAM SEGREDOS
Karen McManus

O segundo romance da
autora best-seller de

Um de nós está mentindo.
De: R$ 44,90

Por: R$ 40,40

PEDAGOGIA DO OPRIMIDO
Paulo Freire

Do patrono da educação brasileira,
Pedagogia do Oprimido é um livro

radical, sobre o conhecer solidário,
a vocação ontológica, o diálogo,

a esperança e a humildade. 
De: R$ 49,90

Por: R$ 44,90

Uma das obra de Paulo Freire em novoUma das obra de Paulo Freire em novo
A FÓRMULA DO LANÇAMENTO
Jeff Walker
A bíblia do marketing digital.
Como vender on-line e criar um
negócio de sucesso. 
De: R$ 49,90

Por: R$ 44,90

DOIS PAPAS
Anthony McCarten
Livro que inspirou o filme original
da Netflix. Dois Papas vai a fundo nas
polêmicas do Vaticano e na vida
dessas duas figuras tão importantes
para a história.
De: R$ 39,90

Por: R$ 35,90

O GUIA HEADSPACE PARA
MEDITAÇÃO E MINDFULNESS

Andy Puddicombe
Acalme a mente e alcance um

novo nível de calma e satisfação com
apenas dez minutos por dia.

De: R$ 34,90

Por: R$ 31,40

O MILAGRE DA MANHÃ
Hal Elrod
Conheça o método simples e eficaz
que vai proporcionar a vida dos
sonhos — antes das 8 horas
da manhã! 
De: R$ 39,90

Por: R$ 35,90

O MILAGRE DA MANHÃ PARA SE
TORNAR UM MILIONÁRIO
Hal Elrod, David Osborn e
Honorée Corder
Neste revolucionário manual para o
sucesso, você descobrirá a conexão 
negável entre as manhãs e a riqueza
De: R$ 34,90

Por: R$ 31,40

O MILAGRE DA MANHÃ PARA
TRANSFORMAR SEU

RELACIONAMENTO
Hal Elrod

Crie um amor inabalável e desperte
uma paixão para a vida inteira!

De: R$ 39,90

Por: R$ 35,90

 

OS SUCESSOS DO GRUPO EDITORIAL RECORD

O MILAGRE DA MANHÃ - DIÁRIO
Hal Elrod

A ferramenta que vai tornar a
prática matinal das seis atividades

diárias muito mais fácil!
De: R$ 29,90

Por: R$ 26,90

FACTFULNESS
Hans Rosling

Livro que destrói mitos apresentando
fatos e estatísticas de forma

clara e divertida.
De: R$ 59,90

Por: R$ 53,90

A CORRENTE
Adam McKinty

Vítima. Sobrevivente. Sequestrador.
Criminoso. Você vai se tornar cada

um deles. Um thriller arrepiante.
De: R$ 42,90

Por: R$ 38,60

A PACIENTE SILENCIOSA
Alex Michaelides

Um dos thrillers mais vendidos
de 2019.

De: R$ 44,90

Por: R$ 40,40

A CORAGEM PARA LIDERAR
Brené Brown
Do fenômeno do TED Talks e Netflix
com mais de 35 milhões de
visualizações e autora de
A coragem de ser imperfeito.
De: R$ 39,90

Por: R$ 35,90

AMOR SOB ENCOMENDA
Carina Rissi

Cheio de humor, amor e emoção,
uma história que fará refletir a

respeito  do que realmente
é importante na vida. 

De: R$ 44,90

Por: R$ 40,40

VILÃO
V.E. Schwab
Uma história sobre ambição, inveja,
desejo e superpoderes, da autora da
série Tons de Magia.
De: R$ 42,90

Por: R$ 38,60

A EQUAÇÃO DO MILAGRE
Hal Elrod

O autor do best-seller
O milagre da manhã compartilha o

segredo para desbloquear seu
potencial completo todos os dias.

De: R$ 39,90

Por: R$ 35,90

O HOMEM-SUSSURRO
Alex North

Elogiado pelo autores Alex
Michaelides (A paciente silenciosa) e

Ali Land (Menina boa, menina má),
O Homem-sussurro te dará arrepios. 

De: R$ 49,90

Por: R$ 44,90

O MILAGRE DA MANHÃ + DIÁRIO
(CAPA DURA)
Hal Elrod
Edição especial em capa dura
dos best-sellers O milagre da manhã
e O milagre da manhã - DIário.
De: R$ 59,90

Por: R$ 53,90

O LADO OCULTO
Nora Roberts
Da autora best-seller mundial,
este romance vai além de uma
história de amor.
De: R$ 49,90

Por: R$ 44,90

A REDE DE ALICE
Kate Quinn
Romance de glória e sacrifício que
fará com que os leitores embarquem
nessa aventura e façam questão de
não abandoná-la até a última página.
De: R$ 59,90

Por: R$ 53,90

LONGA PÉTALA DE MAR
Isabel Allende
Uma viagem pelo século XX, de mãos
dadas com personagens inesquecíveis
que descobriram que numa única vida
cabem muitas outras.
De: R$ 44,90

Por: R$ 40,40
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 AS TRÊS PARTES DE GRACE
Robin Benway

Três adolescentes muito diferentes,
unidos pelo mesmo laço de sangue,
estão prestes a embarcar  em uma
jornada para descobrir o significado
da família em suas muitas formas.

De: R$ 44,90

Por: R$ 40,40

O AMOR NÃO É ÓBVIO
Elayne Baeta
Amores platônicos, segredos,
perseguições pela cidade, traição...
poderia ser um roteiro de novela,
mas é só a vida real de uma
adolescente comum.
De: R$ 39,90

Por: R$ 35,90

FAMÍLIA É TUDO
Carpinejar
Continuação do best-seller
Cuide dos pais antes que seja tarde,
Família é tudo promete roubar risos
e lágrimas.
De: R$ 34,90

Por: R$ 31,40

OS PERGAMINHOS VERMELHOS
DA MAGIA
Cassandra Clare
A nova série que acompanha o feiticeiro
Magnus Bane e o caçador de sombras
Alec Lightwood enquanto viajam pelo
mundo após a Guerra Mortal.  
De: R$ 44,90

Por: R$ 40,40

AS QUATRO RAINHAS MORTAS
Astrid Scholte

Na efervescência de paixões proibidas,
segredos e alguns mistérios, o reinado

das quatro rainhas de Quadara está
ameaçado – resta saber como,

e por quem.
De: R$ 44,90

Por: R$ 40,40

O SOL É PARA TODOS
(CAPA DURA)

Harper Lee
Um dos maiores clássicos da
literatura mundial em edição

especial de capa dura.
De: R$ 79,90

Por: R$ 71,90

SIDARTA (CAPA DURA)
Hermann Hesse
Uma das maiores obras do vencedor
do Prêmio Nobel de Literatura,
Hermann Hesse, em edição especial
de capa dura.  
De: R$ 74,90

Por: R$ 67,40

ANNE FRANK (CAPA DURA)
Anne Frank

História, memória e literatura:
pela primeira vez em um único volume,

a obra reunida de Anne Frank. 
De: R$ 149,90

Por: R$ 134,90

ORGULHO E PRECONCEITO
Jane Austen
A história de um amor improvável
em uma época em que sentimentos
poderiam não ser suficientes.
De: R$ 42,90

Por: R$ 38,60

UM AMOR DE GATO
Melinda Metz

Amante de bichinhos, cuidado!
Esse gato vai roubar seu coração. 

De: R$ 39,90

Por: R$ 35,90

PEDAGOGIA DA AUTONOMIA
Paulo Freire
Uma das obra de Paulo Freire em novo
projeto gráfico. 
De: R$ 34,90

Por: R$ 31,40

MORTOS NÃO CONTAM SEGREDOS
Karen McManus

O segundo romance da
autora best-seller de

Um de nós está mentindo.
De: R$ 44,90

Por: R$ 40,40

PEDAGOGIA DO OPRIMIDO
Paulo Freire

Do patrono da educação brasileira,
Pedagogia do Oprimido é um livro

radical, sobre o conhecer solidário,
a vocação ontológica, o diálogo,

a esperança e a humildade. 
De: R$ 49,90

Por: R$ 44,90

Uma das obra de Paulo Freire em novoUma das obra de Paulo Freire em novo
A FÓRMULA DO LANÇAMENTO
Jeff Walker
A bíblia do marketing digital.
Como vender on-line e criar um
negócio de sucesso. 
De: R$ 49,90

Por: R$ 44,90

DOIS PAPAS
Anthony McCarten
Livro que inspirou o filme original
da Netflix. Dois Papas vai a fundo nas
polêmicas do Vaticano e na vida
dessas duas figuras tão importantes
para a história.
De: R$ 39,90

Por: R$ 35,90

O GUIA HEADSPACE PARA
MEDITAÇÃO E MINDFULNESS

Andy Puddicombe
Acalme a mente e alcance um

novo nível de calma e satisfação com
apenas dez minutos por dia.

De: R$ 34,90

Por: R$ 31,40

O MILAGRE DA MANHÃ
Hal Elrod
Conheça o método simples e eficaz
que vai proporcionar a vida dos
sonhos — antes das 8 horas
da manhã! 
De: R$ 39,90

Por: R$ 35,90

O MILAGRE DA MANHÃ PARA SE
TORNAR UM MILIONÁRIO
Hal Elrod, David Osborn e
Honorée Corder
Neste revolucionário manual para o
sucesso, você descobrirá a conexão 
negável entre as manhãs e a riqueza
De: R$ 34,90

Por: R$ 31,40

O MILAGRE DA MANHÃ PARA
TRANSFORMAR SEU

RELACIONAMENTO
Hal Elrod

Crie um amor inabalável e desperte
uma paixão para a vida inteira!

De: R$ 39,90

Por: R$ 35,90

 

OS SUCESSOS DO GRUPO EDITORIAL RECORD

O MILAGRE DA MANHÃ - DIÁRIO
Hal Elrod

A ferramenta que vai tornar a
prática matinal das seis atividades

diárias muito mais fácil!
De: R$ 29,90

Por: R$ 26,90

FACTFULNESS
Hans Rosling

Livro que destrói mitos apresentando
fatos e estatísticas de forma

clara e divertida.
De: R$ 59,90

Por: R$ 53,90

A CORRENTE
Adam McKinty

Vítima. Sobrevivente. Sequestrador.
Criminoso. Você vai se tornar cada

um deles. Um thriller arrepiante.
De: R$ 42,90

Por: R$ 38,60

A PACIENTE SILENCIOSA
Alex Michaelides

Um dos thrillers mais vendidos
de 2019.

De: R$ 44,90

Por: R$ 40,40

A CORAGEM PARA LIDERAR
Brené Brown
Do fenômeno do TED Talks e Netflix
com mais de 35 milhões de
visualizações e autora de
A coragem de ser imperfeito.
De: R$ 39,90

Por: R$ 35,90

AMOR SOB ENCOMENDA
Carina Rissi

Cheio de humor, amor e emoção,
uma história que fará refletir a

respeito  do que realmente
é importante na vida. 

De: R$ 44,90

Por: R$ 40,40

VILÃO
V.E. Schwab
Uma história sobre ambição, inveja,
desejo e superpoderes, da autora da
série Tons de Magia.
De: R$ 42,90

Por: R$ 38,60

A EQUAÇÃO DO MILAGRE
Hal Elrod

O autor do best-seller
O milagre da manhã compartilha o

segredo para desbloquear seu
potencial completo todos os dias.

De: R$ 39,90

Por: R$ 35,90

O HOMEM-SUSSURRO
Alex North

Elogiado pelo autores Alex
Michaelides (A paciente silenciosa) e

Ali Land (Menina boa, menina má),
O Homem-sussurro te dará arrepios. 

De: R$ 49,90

Por: R$ 44,90

O MILAGRE DA MANHÃ + DIÁRIO
(CAPA DURA)
Hal Elrod
Edição especial em capa dura
dos best-sellers O milagre da manhã
e O milagre da manhã - DIário.
De: R$ 59,90

Por: R$ 53,90

O LADO OCULTO
Nora Roberts
Da autora best-seller mundial,
este romance vai além de uma
história de amor.
De: R$ 49,90

Por: R$ 44,90

A REDE DE ALICE
Kate Quinn
Romance de glória e sacrifício que
fará com que os leitores embarquem
nessa aventura e façam questão de
não abandoná-la até a última página.
De: R$ 59,90

Por: R$ 53,90

LONGA PÉTALA DE MAR
Isabel Allende
Uma viagem pelo século XX, de mãos
dadas com personagens inesquecíveis
que descobriram que numa única vida
cabem muitas outras.
De: R$ 44,90

Por: R$ 40,40
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Holofote

A realidade feminina 
sob um olhar feminino

Lorena Pimenta, Carol Stuart, Fernanda Gayo, Jéssica Barros e Maysa Muniz nunca estiveram juntas em um mes-
mo local que não fosse algum grupo de internet. Criadoras e autoras de páginas de poesia no Instagram, as jo-
vens se conheceram pelas redes, criaram um coletivo feminino e se uniram para escrever o CHORAR DE ALEGRIA, 
compilado de poesias lançado na Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro em agosto do ano passado. A 
ideia surgiu da carioca Lorena Pimenta, que começou a buscar mulheres que escreviam sobre esses temas para 
formar o grupo. Para entender melhor o projeto, a LER&CIA conversou com a idealizadora.    

LER&CIA | Para começar, por que Chorar de alegria? 
Lorena Pimenta| O título faz uma brincadeira com a 
inversão de sentimentos. É quase que uma esperan-
ça, já que o livro traz cicatrizes e também o processo 
de cura delas. É uma espécie de desejo para o futuro. 
Que a gente chore mais de alegria do que de tristeza. 
No último texto do livro, temos um desenvolvimento 
do título para que o leitor, depois de passar por um 
turbilhão de sentimentos, sinta alívio e orgulho de 
si por ter suportado tantas coisas – especialmente 
porque os temas levantados são universais. Acho 
que ter orgulho da própria resistência já é um enorme 
motivo para chorar de alegria.

LER&CIA | Qual é o tipo de sentimento que o leitor 
pode esperar ao ler a obra?
Lorena Pimenta | Às vezes, na correria da rotina, pas-
samos rápido por situações que exigem calma e aten-
ção. O primeiro sentimento que o livro traz ao leitor é o 
de ter o olhar aberto para dentro de si mesmo, enxer-
gando suas dores como um mapa. O segundo senti-
mento é o de conjunto por saber que não está sozinho 
após ler que outras pessoas no mundo sentem o mes-
mo. Isso potencializa a coragem e a esperança. O ter-
ceiro sentimento é o de tranquilidade por saber que as 
autoras do livro, que passaram por todo esse turbilhão 
de machucados e cura, sobreviveram com alegria. 
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LER&CIA | Em sua opinião, o que a existência de 
um livro feito apenas por mulheres significa para o 
público de literatura?
Lorena Pimenta | Existe esse lugar que precisa ser 
ocupado por nós, mulheres, porque é essencial haver 
igualdade em todas as profissões no mundo. Antes 
do projeto começar, eu estava superincomodada  
com a line up de alguns eventos literários, pois 
claramente a presença de mulheres era minúscula. 
Enquanto isso, os homens – mais uma vez – tomavam 
conta. Admiro muitos autores e isso não é uma 
guerra. Pelo contrário: acho que a arte democratiza 
quando equilibra. A existência do livro reforça o  
olhar profundo sobre nós que ultrapassa criatividade 
e talento, algo que só a gente consegue ter. Ajuda as 
mulheres a olharem com mais sensibilidade para si 
e também a encorajá-las a expor suas artes.  

LER&CIA | Como você acha que o livro, com a abor-
dagem sensível que traz, pode ajudar outras mulhe-
res a enfrentarem inúmeras questões do dia a dia?
Lorena Pimenta | No livro, não há julgamentos  
às mulheres. Assim como o olhar expressado 
não parte do externo. Escrevemos sobre todas as 
situações estando dentro delas e isso faz toda a 
diferença numa sociedade em que mulheres sentem 
culpa até quando são vítimas. A partir disso, criamos 
a conexão de cumplicidade que é essencial para 
abrir seus olhos. Com isso, a chance de conseguir 
é muito maior.

LER&CIA | Você acha que é um ramo com predomi-
nância masculina?
Lorena Pimenta | Com certeza! E isso parte do ma-
chismo estrutural em que mulheres foram levadas a 
sério bem depois dos homens. Infelizmente, passei a 
maior parte da adolescência lendo livros escritos por 
homens. Ótimos autores, por sinal, mas sempre me 
faltou o olhar feminino sobre a arte. O bom é que, ago-
ra, aos poucos, estamos mudando o cenário. Fico feliz 
em saber que existem diversas referências para meni-
nas e mulheres que desejam seguir essa carreira – e 
que essas referências ultrapassam outras camadas 
como, por exemplo, a representatividade negra.

LER&CIA | Em muitos momentos, o livro reforça a 
importância do amor-próprio feminino. Hoje, por que 
isso deve ser debatido?
Lorena Pimenta | Sem amor-próprio a gente não 
consegue filtrar o que deve ou não aceitar e, quando 
aceitamos menos do que merecemos, dificilmente 
chegaremos aonde queremos.

LER&CIA | Você é carioca. Você conseguiria lembrar 
de algum texto que escreveu para o livro que tenha 
sido inspirado em alguma questão do seu cotidiano?
Lorena Pimenta | O texto “Quando o mar virou gente” 
fala de um amor embalado pelo cenário carioca. Ele 
não existiria se minha saudade não repousasse na 
Urca, meu desejo não visitasse a Tijuca e minha es-
perança não admirasse as luzes do Vidigal.

Conheça as autoras

Carol Stuart – Leonina 
e mineira de Belo 

Horizonte, ela adora 
plantas e música e 

muda o cabelo toda vez 
que tem seu coração 
partido: motivo pelo 
qual já usou mais de 
dez cores na cabeça. 

Fernanda Gayo – A maior 
paixão da carioca é 

escrever, já que sempre 
tropeça nas palavras ao 
falar. No papel, porém, 
tudo é diferente – seus 
textos são o lugar onde 

discorre longamente 
sobre seus amores.

Jéssica Barros – 
Estudante de jornalismo, 

Jéssica se encontrou 
na poesia ainda 

adolescente. Moradora 
de Sergipe, ela ama 

praia, conversas sobre 
viajar no tempo e, acima 

de tudo, escrever.

Lorena Pimenta – 
Formada em Produção 

Audiovisual, é conhecida 
pelos vizinhos como 

“garota-sorriso”. 
Carioca da baixada, ela 
adora dias ensolarados, 
muita praia e – é claro 

– a poesia.

Maysa Muniz – Para a 
estudante de Psicologia 
de Goiás, não há nada 
melhor do que o amor. 

Detalhista, a geminiana 
é completamente 

apaixonada pela vida 
 e pelas pessoas  

ao seu redor.
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Mais esperto que o diabo

O Hobbit

Homo Deus

A estratégia do oceano azul

Prólogo, ato, epílogo

Irmã Dulce, a santa dos pobres

A garota do lago

O café da praia

O medo é a ferramenta de um diabo 
idealizado pelo homem. Em 1938, 
após a publicação do seu best-
seller mundial Pense e Enriqueça, 
Napoleon Hill revela que quebrou o 
código mental do diabo e o forçou 
a confessar os seus segredos.

Bilbo Bolseiro era um dos mais 
respeitáveis hobbits de todo o Condado 
até que, um dia, o mago Gandalf bate 
à sua porta. A partir de então, toda sua 
vida pacata e campestre soprando 
anéis de fumaça com seu belo 
cachimbo começa a mudar. 

Yuval Noah Harari, autor do estrondoso 
best-seller Sapiens: uma breve história 
da humanidade, volta a combinar 
ciência, história e filosofia, desta vez 
para entender quem somos e descobrir 
para onde vamos, sempre com um 
olhar no passado.

Este livro foi publicado em 44 idiomas 
e se tornou uma obra de referência, 
adotada por organizações do mundo 
inteiro ao desafiar tudo aquilo que se 
julgava saber sobre os requisitos para 
o sucesso estratégico. Uma leitura 
essencial para todo estrategista.

Em Prólogo, ato, epílogo, Fernanda 
Montenegro narra suas memórias 
numa prosa afetiva, cheia de 
inteligência e sensibilidade. A atriz que 
há anos encanta multidões em palcos e 
telas pelo mundo agora se mostra uma 
contadora de histórias de mão-cheia.

Uma freirinha frágil, magra, quase 
sem voz. Ainda assim, todos viam 
nela algo de especial: incansável, 
amava de tal maneira os mais pobres 
e necessitados que não poupava 
esforços. Esta foi a vida de Santa Dulce 
do Pobres. 

Uma estudante de direito foi 
brutalmente assassinada em uma 
casa à beira de um lago. Atraída 
instintivamente pela notícia, a 
repórter Kelsey Castle vai até a 
cidade para investigar o caso.

Em uma praia paradisíaca, Evie Flynn 
tem a chance de começar do zero. Evie 
sempre foi a ovelha negra da família: 
sonhadora e impulsiva, o oposto das 
irmãs mais velhas bem-sucedidas. 
Lucy Diamond é autora de mais de 10 
romances.

DE R$ 42,90 POR:

DE R$ 59,90 POR:

DE R$ 64,90 POR:

DE R$ 59,90 POR:

DE R$ 49,90 POR:

DE R$ 49,90 POR:

DE R$ 39,90 POR:

DE R$ 39,90 POR:

R$ 35,90

R$ 49,90

R$ 54,90

R$ 49,90

R$ 42,90

R$ 42,90

R$ 32,90

R$ 34,90

CDG | Napoleon Hill

HARPERCOLLINS | J. R. R. Tolkien

CIA DAS LETRAS | Yuval Noah Harari

SEXTANTE | Renee Mauborgne & W. Chan Kim

CIA DAS LETRAS | Fernanda Montenegro

PLANETA | Graciliano Rocha

FARO EDITORAL | Charlie Donlea

ARQUEIRO | Lucy Diamond
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Anne de Green Gables

Como? Onde? Por quê?

X-Ray scanner - Predadores

As crônicas de Nárnia

O carteiro chegou

X-Ray scanner - 
Animais incríveis

Se você gostou de Pollyanna, vai se 
apaixonar por Anne de Green Gables.  
Quando os irmãos Marilla e Matthew 
Cuthbert, de Green Gables, decidem adotar 
um órfão para ajudá-los nos trabalhos 
da fazenda, não estão preparados para o 
erro� que mudará suas vidas.

Como os peixes respiram? Onde 
as tartarugas põem seus ovos? 
Quando o assunto é o mundo 
animal, as crianças têm muitas 
dúvidas - com este livro, a maioria 
delas poderá ser sanada!

Deslize o scanner e observe 
o interior de alguns dos 
animais mais perigosos do 
planeta! Divirta-se com as 
curiosidades sobre diferentes 
tipos de predadores.

Viagens ao fim do mundo, criaturas 
fantásticas e batalhas épicas ente o 
bem e o mal - o que mais um leitor 
poderia querer de um livro? O livro que 
tem tudo isso é O leão, a feiticeira e 
o guarda-roupa, escrito em 1949 por 
Clive Staples Lewis. 

Neste livro, muitas cartas são 
enviadas por personagens de contos 
de fadas a outros personagens que 
você já conhece das histórias mais 
famosas do mundo. Cada uma é 
escrita por um motivo diferente! 

Deslize o scanner e observe o 
interior de alguns dos animais mais 
interessantes do planeta! Descubra 
curiosidades sobre diferentes tipos 
de animais.

DE R$ 44,90 POR:

DE R$ 54,90 POR:

DE R$ 59,90 POR:

DE R$ 99,90 POR:

DE R$ 57,90 POR:

DE R$ 59,90 POR:

R$ 37,90

R$ 37,90

R$ 49,90

R$ 79,90

R$ 49,90

R$ 49,90

AUTÊNTICA | Lucy Maud Montgomery

GIRASSOL

LIBRIS | Anna Claybourne

WMF MARTINS FONTES | C. S. Lewis

CIA DAS LETRINHAS | Allan Ahlberg

LIBRIS | Anna Claybourne

Os meninos que 
enganavam nazistas

O país é ocupado pelo exército 
nazista e o medo invade as casas 
e as ruas francesas. O poder 
de Hitler se mostra absoluto 
e brutal na França. É durante 
esse período que a narrativa de 
Joseph e Maurice se desenrola.

DE R$ 44,90 POR:

R$ 37,90

VESTÍGIO | Joseph Joffo

O mito do empreendedor

Com mais de três milhões de 
exemplares vendidos em todo o 
mundo, este livro traz métodos 
eficazes para que você se prepare 
melhor, mantenha uma atitude 
positiva e eleve sua produtividade. 

DE R$ 74,40 POR:

R$ 61,90

FUNDAMENTO | Michael e Gerber
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Leio+

Bolsa com Alça 
Harry Potter Preta

Bolsa com alça brasão Grifi nória Bottons 
Harry Potter Original. Essa é para os 

verdadeiros fãs de uma das melhores 
sagas da história: Harry Potter!

DE R$ 219,00 POR:

R$ 185,00

Garrafa Térmica 500 ml Mickey 
90 Anos Colorida Disney

Garrafa colorida de edição 
especial do Mickey Mouse! 
Capacidade para 500 ml.

DE R$ 110,00 POR:

R$ 82,00

MINAS

LUXCEL

Nécessaire Dupla 
Vive Mais Rosa

Guarde suas maquiagens 
ou organize seus materiais 

escolares nessa belezura em 
forma de nécessaire.

DE R$ 51,30 POR:

R$ 41,00

UATT

Caderno de 
Anotações Mickey

Caderno de anotações
com elástico, 96

folhas, na cor marfi m,
sem pauta.

DE R$ 29,90 POR:

R$ 23,90

Z-CRIATIVA

Cantil Metal Fosco 500 ml 
Mickey 90 Anos Disney

Cantil metálico com estampa de 
90 anos do Mickey Mouse, perfeita 
para carregar na mochila ou bolsa. 

Capacidade: 500 ml.

DE R$ 118,90 POR:

R$ 89,00

Z-CRIATIVA

Lápis Grafi te HB com Ponteira 
Tris Fofurices Avulso

Lápis HB redondo de madeira 
com ponteira de borracha, 

escrita suave e macia. 
Resistente e fácil de apontar.

DE R$ 8,90 POR:

R$ 7,55

SUMMIT

Lápis Grafi te HB 
Fantasia Cis Avulso 

Graduação HB, corpo decorado e 
borracha no topo, com as opções 
em formato de: unicórnio, sereia, 

fada, bruxinha, flamingo e arco-íris.

DE R$ 8,90 POR:

R$ 7,55

SERTIC

Nécessaire Maleta 
Viagem Jardim Faça Bem

Nécessaire para você organizar seus 
pertences de modo prático! Possui 

um compartimento com zíper, mais 5 
compartimentos de tela.

DE R$ 79,90 POR:

R$ 63,90

UATT

Caderno Fichário PVC 
Noir ou Pink Love

Caderno com capa em PVC, 190 folhas pau-
tadas, 10 separadores, aba de fechamento

com botão, envelope papel 150 g/m², porta-
-caneta elástico e régua em PET com notes.

DE R$ 149,90 POR:

R$ 134,90

OTIMA

cada

Preços exclusivos para clientes Leio+. O Leio+ é um clube de fi delidade 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.

cada cada
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Leio+

CD Taylor Swift - 
Lover Standard Edition

DVD O Rei Leão - Coleção 
com 3 Filmes (3 DVDs)

CD Coldplay - Everyday Life 

DVD Annabelle - Coleção 
de 3 Filmes (3 DVDs)

Após muita expectativa, o novo 
disco está disponível na versão 
física e traz os singles “Me”, “You 
Need To Calm Down” e “Lover”.

Assista ao esplendor de todas as 
três partes essenciais da trilogia 
e admire maravilhado quando o 
ciclo da vida tem continuidade 
com uma nova geração.

Com o novo trabalho, Coldplay 
resgata o passado: a foto da capa 
do projeto é baseada em outra, 
tirada por volta de 1919, que retrata 
originalmente a banda do bisavô do 
guitarrista Jonny Buckland.

Logo após sua casa ser invadida 
por cultistas satânicos, um casal 
começa a vivenciar situações 
sobrenaturais que envolvem uma 
boneca antiga. Esse filme e as suas 
duas sequências aterrorizantes 
fazem parte dessa edição especial.

DE R$ 45,90 POR:

DE R$ 69,90 POR:

DE R$ 39,90 POR:

DE R$ 69,90 POR:

R$ 39,90

R$ 64,90

R$ 35,90

R$ 66,40

UNIVERSAL MUSIC

DISNEY

WARNER MUSIC

WARNER VIDEO

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.

DVD Velozes e Furiosos - 
Hobbs and Shaw

A dupla da saga precisa unir forças para 
enfrentar Brixton (Idris Elba), um homem 
alterado geneticamente que deseja obter 
um vírus mortal para pôr em andamento 
um plano que mataria milhões de pessoas 
em nome de uma suposta evolução da 
humanidade. 

DE R$ 39,90 POR:

R$ 35,90

UNIVERSAL PICTURES

CD Lana Del Rey -  
Norman Fucking Rockwell

Produzido e co-escrito por Jack 
Antonoff, o sexto álbum de estúdio as-
sinado pela cantora americana já com 
o nome Lana del Rey inclui as músicas 
Venice Bitch, Mariners Apartment 
Complex e, também, um cover de Doin’ 
Time feito pela banda Sublime.

DE R$ 29,90 POR:

R$ 27,90

UNIVERSAL MUSIC
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Livros

O futuro do seu signo em 2020

Como vai ser 2020 para o seu signo? 
Neste livro, João Bidu apresenta 
revelações de Áries a Peixes para 
o romance, a vida profi ssional, as 
fi nanças e a saúde, além de trazer 
o que esperar da convivência com 
familiares e amigos.

DE R$ 29,90 POR:

R$ 26,90

Esoterismo

Espiritismo

ASTRAL CULTURAL | João Bidu

Almanaque do pensamento 2020

Além de previsões astrológicas, 
este livro traz artigos sobre 
astrologia, numerologia, saúde e 
bem-estar. Entenda o signifi cado 
de “Mercúrio Retrógrado”, “Luas 
Fora de Curso” e como um ano 
regido pelo Sol influenciará na 
sua vida!

DE R$ 14,90 POR:

R$ 12,90

PENSAMENTO

LANÇAMENTO

iGen - A geração 
superconectada

Os jovens que iniciaram a vida com 
smartphones na mão já possuem 
comportamentos e realidades para 
ganharem sua própria geração. 
Por isso, o livro é um ótimo convite 
para entendermos a nova geração 
e pensarmos o que virá depois.
DE R$ 48,00 POR:

R$ 43,20

Sociologia

NVERSOS | Jean M. Twenge

Mais forte do que nunca

Abner, arquiteto bem resolvido, 
35 anos, assume a sua 
homossexualidade e sua relação 
com Davi, seu companheiro. Mas ele 
não esperava que fosse encontrar 
contrariedades principalmente por 
parte de seu pai, senhor Salvador.

DE R$ 47,90 POR:

R$ 43,00

LÚMEN EDITORIAL | Eliana Machado Coelho

O evangelho segundo o 
espiritismo - letras gigantes

Em letras gigantes, as matérias contidas 
nos Evangelhos podem dividir-se em 
cinco partes: Os atos comuns da vida de 
Cristo, os milagres, as profecias, as pala-
vras que serviram para o estabelecimento 
dos dogmas da Igreja e o ensino moral.

DE R$ 25,00 POR:

R$ 22,50

NOVA VISÃO | Allan Kardec

O renascimento

Um romance enfoca a vida de uma 
família em que os karmas e os 
conflitos espirituais que envolvem 
relacionamento. No entanto, os 
membros que dela se desencarnam 
procuram ajudá-los em seus caminhos 
terrenos.

DE R$ 40,00 POR:

R$ 36,00

FLOR DE LIS | Odil Campos

O bem e o mal

Dominado pelo orgulho, pela raiva 
e pelo ódio, Pedro Luis deixou que 
seu coração fosse alvo das trevas e 
acabou dominado por dois espíritos 
obsessores que o conduziram à 
destruição de tudo o que ele havia 
planejado antes de encarnar.

DE R$ 36,00 POR:

R$ 32,40

FLOR DE LIS | Odil Campos
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felicidade
Resolvendo a
equação da 
felicidade
equação da 
felicidade

Sobre a vida, sabemos apenas que queremos 
tirar o máximo dela Por sorte, a ciência 
pode nos ensinar a alcançar este objetivo. A 
felicidade, a “expressão matemática” mais 
complicada  que há, pode ser resolvida. Para o 
professor Luiz Gaziri, você só precisa querer. 

Entrevista

LER&CIA | Com a virada de ano, muitas pessoas 
tentam se organizar para que suas vidas mudem. 
Para você, essas “mudanças”, no fi nal das contas, 
podem se resumir à busca pela felicidade? Por quê?
Luiz Gaziri | Podem! Se a gente parar para pensar, 
qualquer objetivo que temos na vida, no fi nal das 
contas, resume-se à felicidade. Muitas vezes, a 
pessoa quer mudar de emprego para ser mais feliz. 
Ganhar dinheiro. Ser promovido. Casar. Ter fi lhos 
ou mudar-se para o exterior. Portanto, sim, essas 
promessas de começo de ano são feitas com objetivo 
de aumentar nossa felicidade. O que precisamos 
saber é se esses objetivos traçados realmente nos 
deixarão mais felizes. Normalmente, o problema da 
questão é que a gente se ilude com o que vai nos 
alegrar. O ser humano tem uma compreensão muito 
rasa sobre o que é felicidade e quais são os fatores 
que contribuem para esse fenômeno. Por isso, a 
ciência vem como grande aliada!

Felicidade é o estado de espírito de quem se encontra alegre ou satisfeito. Apesar da defi nição ser curiosamente 
simples, há uma complexidade por trás da palavra que ultrapassa a alegria ou a satisfação. O que pouca gente 
sabe é que, para resolver a equação “Como ser feliz?”, dependemos unicamente das nossas próprias escolhas. 
Luiz Gaziri, palestrante, professor universitário e autor do livro A Ciência da Felicidade, estudou milhares de 
artigos científi cos e visitou cientistas de universidades como Harvard e Stanford para encontrar esta resposta. 
Em entrevista exclusiva à LER&CIA, o especialista contou o passo a passo para desvendar o segredo da felicidade. 

LER&CIA | Inclusive, é possível defi nir “felicidade” de 
maneira simplifi cada?
Luiz Gaziri | A defi nição mais clara que os cientistas 
têm para nos dar é que a felicidade é a alegria que 
sentimos antes, durante e/ou depois de praticar 
alguma atividade que vai ao encontro dos nossos 
pontos fortes. Isso é felicidade. Não podemos 
esquecer: ela não é simplesmente sorrir. Existem 
outros fatores que trazem felicidade, outros 
sentimentos positivos que trazem felicidade, como 
admiração, inspiração, tranquilidade, serenidade. 

LER&CIA | Em A Ciência da Felicidade, você esclarece 
que insegurança fi nanceira está relacionada a ter 
menos felicidade. Por quê?
Luiz Gaziri | A insegurança fi nanceira causa a 
liberação do cortisol, o hormônio do estresse. 
Sempre que estamos preocupados em pagar as 
contas ou se vivemos estressados, existe a liberação 

felicidade
Resolvendo a
equação da 
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Imagens: Divulgação

Entrevista

Luiz Gaziri

desta substância. Com isso, entramos em um ciclo 
em que a tendência das coisas é piorar: afi nal, o 
cortisol bloqueia o córtex pré-frontal, que é a área 
de criatividade do nosso cérebro, responsável pela 
resolução de problemas complexos. É por isso 
que a gente toma as piores decisões quando tem 
insegurança fi nanceira: não temos criatividade, 
nossa argumentação piora, a capacidade cognitiva 
piora. Inclusive, o que preocupa muito os cientistas 
é a prática muito recorrente dentro das empresas 
que consiste na meritocracia. Muitas vezes, essas 
instituições pagam um valor fi xo muito baixo para 
os funcionários e deixam que eles construam um 
salário através de comissões. Só que, não tendo a 
certeza que pagarei minhas contas, vai acontecer um 
declínio cognitivo. Isso vai acabar piorando a minha 
performance de trabalho e, consequentemente, a 
empresa terá um pior resultado.

LER&CIA | Em contrapartida, ainda no livro, você 
também afi rma que ter mais dinheiro não signifi ca 
ter mais felicidade. Portanto, qual é a verdadeira 
relação entre o dinheiro e a felicidade?
Luiz Gaziri | Daniel Kahneman e Angus Deaton, 
ganhadores do prêmio Nobel, descobriram que a 
felicidade ligada à renda cresce até determinado 
limite. Eles comprovaram que esse limite é a vida 
de classe média. A partir do momento em que a 
pessoa tem segurança fi nanceira, uma casa, comida, 
roupas, possibilidade de viajar – mesmo que às 
vezes –, acesso a entretenimento e restaurantes, o 
dinheiro não será convertido em felicidade diária. 
Existe uma crença de que quanto mais dinheiro 

uma pessoa tiver, mais feliz ela vai ser e, com isso, 
impõe-se esse objetivo de vida. Consequentemente, 
sacrifi ca relacionamentos, amigos e até a saúde 
atrás de dinheiro. 

LER&CIA | Existe uma forma ideal de se planejar para 
um novo ano com o objetivo de ser feliz? 
Luiz Gaziri | Desde que a gente saiba quais são as 
variáveis que aumentam nossa felicidade, sim, é 
possível. Como eu uso o meu dinheiro para ser 
mais feliz? Posso comprar presentes para as 
pessoas que gosto. Doar à caridade. Fazer viagens. 
Ir a restaurantes. Cientistas mostram que gastar 
dinheiro com as outras pessoas deixa a gente mais 
feliz. São formas positivas de gastar: viagens, teatro, 
shows, restaurantes, educação, livros. Ou seja, usar 
o dinheiro para viver experiências traz um retorno 
interessante. Ser grato também é outra variável da 
equação da felicidade: lembrar de quantas coisas 
boas temos na vida. Inclusive, fazer um caderno de 
gratidão onde você escreve toda noite cinco coisas 
pelas quais você é grato é uma ótima forma de usar 
o sentimento a seu favor. Temos diversas formas de 
construir um ano de maior felicidade!

janeiro/fevereiro 2020   31
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LER&CIA | No livro, você diferencia ser positivo de 
pensar positivo. Que diferença é essa e por que ela é 
tão relevante na busca pela felicidade?
Luiz Gaziri | Ser positivo é ser uma pessoa que 
vivencia muitos momentos gratificantes durante seu 
dia a dia. É quem, por exemplo, presenteia, gasta seu 
dinheiro com os outros, lembra de ser grato por tudo 
o que tem. É quem trata os outros de forma bondosa. 
Já pensar positivo é quando uma pessoa acredita 
que seus objetivos serão realizados com a força do 
pensamento, que o universo vai conspirar a favor 
dela. É simplesmente mentalizar que vai acontecer. 
De acordo com estudos da Universidade de Nova 
Iorque, quem pensa positivo tem menos chances 
de atingir seus objetivos. Na pesquisa, confirmou-
se que esta atitude ativa uma área do sistema 
nervoso responsável por sentirmos prazer e, assim, 
inconscientemente nosso cérebro nos engana. 
Ele nos faz pensar que já alcançamos o objetivo. 
Também há estudos que relacionam o pensar 
positivo com a diminuição da pressão sistólica do 
coração, que está atrelada à motivação da pessoa. 
Logo, a pessoa não age verdadeiramente em direção 
aos seus objetivos.  

LER&CIA | A Ciência da Felicidade cita as pessoas 
intituladas “desesperadas por reconhecimento”. 
Neste novo ano, que transformação elas podem 
buscar para que não percam os momentos que 
realmente interessam na vida?  
Luiz Gaziri | Nós temos uma dificuldade de saber 
o que é que realmente nos deixa feliz e, por isso,  
muitas vezes buscamos o reconhecimento dos 
outros. Os cientistas mostram o caminho contrário 
na busca pela felicidade: na verdade, ficamos mais 
contentes quando reconhecemos as pessoas ao 
redor. Quando buscamos o reconhecimento dos 
outros, colocamos a felicidade na mão dessas 
pessoas. Nunca sabemos se vão elogiar nosso cabelo 
ou nossa roupa nova, se o chefe vai reconhecer o 
trabalho... Se a gente faz qualquer coisa esperando 
o reconhecimento dos outros, muitas vezes vai se 
frustrar. As pessoas buscam sempre o máximo de 
curtidas nas redes sociais e esse consumo online 
nos afasta dos relacionamentos que realmente 
valem a pena na vida. O abraço do filho, o beijo da 
esposa, o sabor da refeição.

LER&CIA | Para você, qual é a maior dificuldade  
de ser feliz? 
Luiz Gaziri | Existe um comportamento que preocupa 
os cientistas, chamado FOMO (“fear of missing out”), 
que significa “medo de ficar de fora”. Basicamente, 
consiste na tendência de pegar o telefone a todo 
instante porque não quer ficar de fora da última piada, 
do último meme, da última notícia. Isso vem com 
um preço impagável e acaba estragando os nossos 
relacionamentos, que são o previsor número um 
de felicidade. Precisamos moderar o uso de celular 
e, claro, a busca pelo reconhecimento dos outros. 
A gente precisa é reconhecer as outras pessoas e, 
quando estamos com alguém, precisamos estar 
verdadeiramente com ela – e não no telefone. Essas 
atitudes que já citei algumas vezes fazem com que 
percamos momentos pequenos que vão aumentar 
consideravelmente a nossa felicidade. 

LER&CIA | Qual dica você daria às pessoas que, em 
2020, querem derrotar o medo de perder?
Luiz Gaziri | Em um primeiro momento, muitas 
das atividades que deixam a gente mais feliz não 
parecem verdadeiramente prazerosas. Usar seu 
dinheiro para presentear alguém ou doar para a 
caridade, a princípio, não parece que trará felicidade, 
mas só percebemos que ficamos mais felizes depois 
que gastamos nosso dinheiro com outras pessoas. 
Temos um cérebro moldado evolutivamente pelo 
viés da negatividade, em que o ser humano tende a 
procurar coisas ruins. Por isso, precisamos praticar 
o máximo de coisas positivas no nosso dia a dia 
para que a gente mude a configuração original do 
cérebro. Dessa forma, ele aprende a procurar pelas 
coisas boas do mundo. A felicidade exige esforço 
e dedicação. Não é uma condição natural do ser 
humano. Precisamos construir nossa felicidade 
tendo momentos positivos diariamente.

Entrevista

A ciência da 
felicidade

R$ 44,90

EDITORA FARO | Luiz Gaziri

DESTAQUES!

DE R$ 139,00

DE R$ 95,00
DE R$ 918,00

Diagnósticos de Enfermagem 
da NANDA-I - 11.ed.

Liderança de Alto Nível Medicina Interna de 
Harrison - 20.ed. 

POR R$ 112,00 

POR R$ 85,50 
POR R$ 780,00 

Investindo em Ações no 
Longo Prazo - 5.ed.

DSM-5 Manual Diagnóstico 
e Estatístico de Transtornos 

Mentais - 5.ed. DE R$ 128,00 
DE R$ 249,00 POR R$ 109,00 

POR R$ 215,00 

Terapia Cognitivo-
Comportamental - 2.ed.

DE R$ 128,00 
POR R$ 109,00  

DE R$ 112,00 
POR R$ 99,00

O Modelo Toyota de 
Excelência em Serviços

DE R$ 119,00 

DE R$ 86,00 

POR R$ 104,00

POR R$ 74,00

Princípios Básicos de Análise 
do Comportamento - 2.ed.

As Cem Linguagens 
da Criança

A Cura do CiúmeManual de Mindfulness 
e Autocompaixão DE R$ 59,00 

DE R$ 70,00 POR R$ 53,00 
POR R$ 63,00 

DE R$ 65,00 
POR R$ 57,00 

Metodologias Ativas para 
uma Educação Inovadora

Nos últimos 50 anos, a cidade de Reggio Emilia consolidou sua reconhecida e

aclamada abordagem de educação infantil como uma das melhores do mundo.

Com novos capítulos e autores, o volume 2 de As cem linguagens da criança: a

experiência Reggio Emilia em transformaçãode apresenta como esta perspectiva

inovadora de educação de crianças de zero a seis anos modificou-se em

resposta às transformações demográficas e políticas da comunidade e às novas

gerações de educadores e pais.

Os autores apresentam ao leitor uma abrangente introdução à experiência da

cidade italiana, abordando em profundidade três temas centrais do trabalho

realizado: o ensino e a aprendizagem por meio das relações, as cem linguagens

da criança e como esse conceito se transformou e a integração da

documentação ao processo de observar, refletir e comunicar.
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Livros

LANÇAMENTO

Soltando as amarras

Escrever textos criativos é um 
diferencial na cultura imediatista. 
Porém, é difícil destravar as ideias 
e concretizá-las. Renata Di Nizo 
explica a importância da leitura 
e do treino constantes para criar 
um repertório rico e profundo.

DE R$ 51,00 POR:

R$ 45,90

Língua Portuguesa

SUMMUS | Renata Di Nizo

Mulherzinhas - Edição 
comentada e ilustrada

O romance tem sensibilidade, humor e 
pulso e mostra que um universo familiar 
e cotidiano pode ser o celeiro de mu-
danças importantes, ao defender – sem 
falsa moralidade – princípios como a 
virtude acima da riqueza, a equidade 
entre os gêneros e a realização indivi-
dual sem prejuízo do bem coletivo.

Romance

ZAHAR | Louisa May Alcott

LANÇAMENTO

DE R$ 89,90 POR:

R$ 79,90

Atlas ilustrado do Iron Maiden 
- 2 Minutes to Midnight

Iron Maiden, uma das maiores bandas 
de heavy metal do mundo, tem fãs as-
síduos em todos os cantos e músicas 
entoadas como hinos pelo público. 
Todo esse amor está presente aqui 
em fotos, entrevistas e informações 
para todos os fãs do metal.

Biografia

VALENTINA | Martin Popoff

DE R$ 189,90 POR:

R$ 170,90

A maré humana

A demografi a – o estudo sobre as 
populações – é a chave para enten-
dermos o mundo em que vivemos. 
Neste livro, o renomado pesquisador 
Paul Morland mostra como períodos 
de rápida transição populacional 
moldaram o curso da história.

História

ZAHAR | Paul Morland

LANÇAMENTOR$ 71,90
DE R$ 79,90 POR:

Gastronomia

SOU NÓS

De R$ 39,90

Por R$ 35,90

MAIS FORTE 
QUE O MAR

De R$  49,90

Por R$ 44,90

ARTBOARD 01 • ARTE
Acabamentos (ver artboard 2)

CLEÓPATRA
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ALBERTO
ANGELA

MUNDO DE HOJE não seria 

o mesmo sem Cleópatra: 

uma soberana culta, inteli-

gente e dotada de extraor-

dinária habilidade tanto na diplomacia 

quanto na guerra. Uma mulher podero-

sa, incrivelmente moderna para a épo-

ca e, ao mesmo tempo, capaz de cau-

sar enormes explosões amorosas. Mas 

quem foi realmente a última rainha 

do Egito?

Apesar de fazer parte do imaginário 

de todos, sua figura histórica ainda é 

pouco conhecida e conta com diver-

sos episódios enigmáticos, uma vez 

que foram poucos os fatos que resisti-

ram ao tempo e à destruição. Alberto 

Angela decidiu não apenas reconstruir 

a vida de Cleópatra e seus habilidosos 

movimentos no xadrez internacional, 

mas também os amores e as paixões 

da rainha que, em certo sentido, con-

quistou Roma, rastreando fontes histó-

ricas, consultando estudos modernos 

e nos levando até as caóticas ruas da 

capital do mundo antigo, o cais do ex-

cêntrico porto de Alexandria e os san-

grentos campos de batalha, encontran-

do pessoas, histórias e costumes.

Com seu estilo inigualável, Alberto

Angela nos faz reviver o período que 

marcou uma grande mudança na histó-

ria de Roma, relatando o assassinato de 

Júlio César, que decreta o fim da Repú-

blica, a morte de Marco Antônio e de 

Cleópatra (cuja tumba nunca foi encon-

trada) e o nascimento do Império com 

Augusto no poder. Cleópatra — A rainha 

que desafiou Roma e conquistou a eter-

nidade é uma viagem no tempo entre 

DDO CREPÚSCULO DE UM REINO

à aurora de um império, o 

encontro entre Cleópatra, a 

poderosa e habilidosa rainha 

do Egito, e três grandes homens da Roma Anti-

ga — César, Marco Antônio e Augusto — muda-

rá para sempre o curso da História.

Com seu talento e estilo incomparáveis, o 

jornalista e pesquisador Alberto Angela recon-

ta a vida de Cleópatra em um livro extraordi-

nário que vendeu mais de 100 mil exemplares 

na Itália.

Ocidente e Oriente, uma redescoberta 

da mulher sábia que conquistou seu lu-

gar em uma era fascinante e agitada, re-

pleta de contradições, intrigas, paixões 

e conflitos que marcaram nosso passa-

do e ajudaram a formar a civilização co-

mo a conhecemos hoje.

ALBERTO ANGELA
é paleontólogo, escritor, divulgador 

científico e jornalista. Graduado em 

Ciências Naturais pela universidade 

La Sapienza di Roma, completou sua 

formação frequentando diversos cur-

sos de especialização em algumas 

das faculdades americanas mais res-

peitadas, como Harvard, Columbia 

e UCLA. Publicou diversos ensaios e 

é criador e apresentador de alguns 

dos programas de TV mais aprecia-

dos e vistos da televisão italiana, al-

guns permanecendo no ar por mais 

de vinte anos, como Passaggio a Nord 

Ovest, Ulisse — Il piacere della scoperta e

Stanotte a….

Seu último programa, Meraviglie, exi-

bido pela Rai 1, a principal rede pública 

italiana de televisão, foi dedicado aos 

tesouros artísticos, culturais e naturais 

da Itália, reconhecidos pela Unesco co-

mo Patrimônio da Humanidade, e teve 

audiência de mais de 6 milhões de es-

pectadores em diversos episódios, le-

vando a mídia a falar de uma “marca 

Alberto Angela” por suas viagens cultu-

rais — que também pode ser encontra-

da neste livro.

A rainha que desafiou Roma
e conquistou a eternidade

ALBERTO ANGELA

CLEÓPATRA

De R$ 59,90

Por R$ 53,90

MANIPULADOS

De R$ 49,90

Por R$ 44,90

COMO SER PLENO NUM 
MUNDO CAÓTICO

De R$ 34,90

Por R$ 31,40

BEM RESOLVIDA

De R$ 39,90

Por R$ 35,90

GUINNESS 2020

De R$ 99,90

Por R$ 79,90

MEU PLANO PERFEITO 
Capa PU

De R$ 79,90

Por R$ 65,90

O SENHOR 
DOS ANÉIS:
A SOCIEDADE 
DO ANEL
De R$ 69,90

Por R$ 59,90

O SENHOR DOS 
ANÉIS: AS DUAS 
TORRES
De R$ 69,90

Por R$ 59,90

O SENHOR 
DOS ANÉIS:
O RETORNO DO REI
De R$ 69,90

Por R$ 59,90

BOX O SENHOR 
DOS ANÉIS

De R$ 199,90

Por R$ 169,90

MEU PLANO 
PERFEITO
Capa Flores

De R$ 69,90

Por R$ 57,90

ACORDA MENINA!
Planner

De R$ 39,90

Por R$ 33,90

BÍBLIA LEITURA 
PERFEITA LETRA 
GIGANTE 
Capa feminina

De R$ 119,90

Por R$ 107,90

BÍBLIA LEITURA 
PERFEITA LETRA 
GIGANTE 
Capa neutra

De R$ 129,90

Por R$ 116,90

MEU PLANO 
PERFEITO 
Capa em tecido

De R$ 69,90

Por R$ 57,90

MEU PLANO 
PERFEITO 
Capa cores

De R$ 69,90

Por R$ 57,90

/HarperCollinsBra @harpercollinsbrasil @HarperCollinsBRharpercollins.com.brSIGA-NOS NAS REDES!

Alimento, movimento e alma

Receitas produzidas com 
alimentos orgânicos, ingredientes 
acessíveis e originárias de 
diferentes fi losofi as é o que você 
encontra em Alimento, movimento 
& alma – Receitas para o equilíbrio, 
novo livro de Lucyane Crosara.

DE R$ 124,00 POR:

R$111,60
LANÇAMENTO

SESI/SP | Lucyane Crosara

Enciclopédia dos bolos - básico

Bolo é comida afetiva. É símbolo 
de agrado, conforto - e também 
de festa! O livro é uma coletânea 
de receitas de bolos simples 
e caseiros, entre elas o pão de 
ló, o bolo chiffon, o brownie, o 
angel cake e o bolo de tapioca.

DE R$ 125,00 POR:

R$109,90 LANÇAMENTO

MELHORAMENTOS | Otávia Sommavilla

Enciclopédia dos bolos - 
avançado

O livro apresenta mais de 80 receitas 
com fotos explorando técnicas varia-
das de confeitaria artística para deixar 
o bolo muito especial, como: pasta 
americana, glacê real, técnicas de flores 
de açúcar e modelagem de bonecos.

DE R$ 125,00 POR:

R$109,90
LANÇAMENTO

MELHORAMENTOS | Otávia Sommavilla

Enciclopédia dos bolos - 
intermediário

Este livro apresenta mais de 80 
receitas e técnicas de bolos com 
recheios e coberturas, entre elas o bolo 
mousse, o tradicional Prestígio, o bolo 
de frutas com chantili e merengue, 
cupcakes, cheesecake e bolo de rolo.

DE R$ 125,00 POR:

R$109,90
LANÇAMENTO

MELHORAMENTOS | Otávia Sommavilla
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SOU NÓS

De R$ 39,90

Por R$ 35,90

MAIS FORTE 
QUE O MAR

De R$  49,90

Por R$ 44,90

ARTBOARD 01 • ARTE
Acabamentos (ver artboard 2)

CLEÓPATRA

C
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R
A

OO

ALBERTO
ANGELA

MUNDO DE HOJE não seria 

o mesmo sem Cleópatra: 

uma soberana culta, inteli-

gente e dotada de extraor-

dinária habilidade tanto na diplomacia 

quanto na guerra. Uma mulher podero-

sa, incrivelmente moderna para a épo-

ca e, ao mesmo tempo, capaz de cau-

sar enormes explosões amorosas. Mas 

quem foi realmente a última rainha 

do Egito?

Apesar de fazer parte do imaginário 

de todos, sua figura histórica ainda é 

pouco conhecida e conta com diver-

sos episódios enigmáticos, uma vez 

que foram poucos os fatos que resisti-

ram ao tempo e à destruição. Alberto 

Angela decidiu não apenas reconstruir 

a vida de Cleópatra e seus habilidosos 

movimentos no xadrez internacional, 

mas também os amores e as paixões 

da rainha que, em certo sentido, con-

quistou Roma, rastreando fontes histó-

ricas, consultando estudos modernos 

e nos levando até as caóticas ruas da 

capital do mundo antigo, o cais do ex-

cêntrico porto de Alexandria e os san-

grentos campos de batalha, encontran-

do pessoas, histórias e costumes.

Com seu estilo inigualável, Alberto

Angela nos faz reviver o período que 

marcou uma grande mudança na histó-

ria de Roma, relatando o assassinato de 

Júlio César, que decreta o fim da Repú-

blica, a morte de Marco Antônio e de 

Cleópatra (cuja tumba nunca foi encon-

trada) e o nascimento do Império com 

Augusto no poder. Cleópatra — A rainha 

que desafiou Roma e conquistou a eter-

nidade é uma viagem no tempo entre 

DDO CREPÚSCULO DE UM REINO

à aurora de um império, o 

encontro entre Cleópatra, a 

poderosa e habilidosa rainha 

do Egito, e três grandes homens da Roma Anti-

ga — César, Marco Antônio e Augusto — muda-

rá para sempre o curso da História.

Com seu talento e estilo incomparáveis, o 

jornalista e pesquisador Alberto Angela recon-

ta a vida de Cleópatra em um livro extraordi-

nário que vendeu mais de 100 mil exemplares 

na Itália.

Ocidente e Oriente, uma redescoberta 

da mulher sábia que conquistou seu lu-

gar em uma era fascinante e agitada, re-

pleta de contradições, intrigas, paixões 

e conflitos que marcaram nosso passa-

do e ajudaram a formar a civilização co-

mo a conhecemos hoje.

ALBERTO ANGELA
é paleontólogo, escritor, divulgador 

científico e jornalista. Graduado em 

Ciências Naturais pela universidade 

La Sapienza di Roma, completou sua 

formação frequentando diversos cur-

sos de especialização em algumas 

das faculdades americanas mais res-

peitadas, como Harvard, Columbia 

e UCLA. Publicou diversos ensaios e 

é criador e apresentador de alguns 

dos programas de TV mais aprecia-

dos e vistos da televisão italiana, al-

guns permanecendo no ar por mais 

de vinte anos, como Passaggio a Nord 

Ovest, Ulisse — Il piacere della scoperta e

Stanotte a….

Seu último programa, Meraviglie, exi-

bido pela Rai 1, a principal rede pública 

italiana de televisão, foi dedicado aos 

tesouros artísticos, culturais e naturais 

da Itália, reconhecidos pela Unesco co-

mo Patrimônio da Humanidade, e teve 

audiência de mais de 6 milhões de es-

pectadores em diversos episódios, le-

vando a mídia a falar de uma “marca 

Alberto Angela” por suas viagens cultu-

rais — que também pode ser encontra-

da neste livro.

A rainha que desafiou Roma
e conquistou a eternidade

ALBERTO ANGELA

CLEÓPATRA

De R$ 59,90

Por R$ 53,90

MANIPULADOS

De R$ 49,90

Por R$ 44,90

COMO SER PLENO NUM 
MUNDO CAÓTICO

De R$ 34,90

Por R$ 31,40

BEM RESOLVIDA

De R$ 39,90

Por R$ 35,90

GUINNESS 2020

De R$ 99,90

Por R$ 79,90

MEU PLANO PERFEITO 
Capa PU

De R$ 79,90

Por R$ 65,90

O SENHOR 
DOS ANÉIS:
A SOCIEDADE 
DO ANEL
De R$ 69,90

Por R$ 59,90

O SENHOR DOS 
ANÉIS: AS DUAS 
TORRES
De R$ 69,90

Por R$ 59,90

O SENHOR 
DOS ANÉIS:
O RETORNO DO REI
De R$ 69,90

Por R$ 59,90

BOX O SENHOR 
DOS ANÉIS

De R$ 199,90

Por R$ 169,90

MEU PLANO 
PERFEITO
Capa Flores

De R$ 69,90

Por R$ 57,90

ACORDA MENINA!
Planner

De R$ 39,90

Por R$ 33,90

BÍBLIA LEITURA 
PERFEITA LETRA 
GIGANTE 
Capa feminina

De R$ 119,90

Por R$ 107,90

BÍBLIA LEITURA 
PERFEITA LETRA 
GIGANTE 
Capa neutra

De R$ 129,90

Por R$ 116,90

MEU PLANO 
PERFEITO 
Capa em tecido

De R$ 69,90

Por R$ 57,90

MEU PLANO 
PERFEITO 
Capa cores

De R$ 69,90

Por R$ 57,90

/HarperCollinsBra @harpercollinsbrasil @HarperCollinsBRharpercollins.com.brSIGA-NOS NAS REDES!
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Variedades

Para ajudar no
checklist de2020

Quando um novo ano chega, é normal defi nir metas para o próximo ciclo que começa. Contudo, muitas pessoas 
deixam esses planos de lado por terem difi culdades de se organizar para cumpri-los. Por isso, confi ra produtos 
que podem ajudar você a alcançar os objetivos traçados para 2020.

R$ 79,90

R$ 38,90

R$ 49,90

R$ 46,00

GOLD RODA HV

TRENDY

ERIC SLYWITCH 

ERIC SLYWITCH 

GOLD RODA HV

Garrafa 300 ml Inox 
Degradê Cores

Marmita Plástica 
Comida Caseira

Alimentação 
sem carne

Jogo de Xadrez/Dama/
Gamão Dobrável 

Madeira 29x5x15cm 

R$ 15,90 

R$ 40,00

XAVIER CORNETTE DE SAINT CYR 

OSHO

Caderno de exercícios 
para descobrir os 

seus talentos ocultos 

Em busca do 
eu interior

Dieta é uma das metas mais 
adiadas. Para além da questão 
estética, uma boa alimentação 
é indispensável para a saúde. 

Que tal um ânimo na 
hora da reeducação 

alimentar?

Não adianta prestar atenção 
apenas à saúde do seu corpo. 
Sua mente também precisa 
estar leve e bem-cuidada!

Bem-estar
e saúde

Desenvolvimento

36   janeiro/fevereiro 2020

cada
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DE R$ 89,90 POR:
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Variedades

R$ 51,00

R$ 64,90 

R$ 89,90

R$ 79,90

R$ 79,60

R$ 79,90 

R$ 34,90

R$ 64,90

MULTI

BARBARA BREGSTEIN

DELLO 

MYRNA BELL ROCHESTER 

DELLO

DANIELLE PELLETIER

JOSHUA BECKER 

PAOLA NANNI-TATE

Quadro Alfabeto 
Letras Cursivas 

Retangular 28x42cm 

Espanhol fácil e 
passo a passo

Maleta Organizadora 
Metals Rose

Francês fácil e 
passo a passo

Pasta Sanfonada A4 31 
Divisórias Linho Serena

Inglês fácil e 
passo a passo 

A casa minimalista 

Italiano fácil e 
passo a passo

Você não precisa mais adiar 
sua organização pessoal. 

Em 2020, esteja em dia 
consigo mesmo!

Aprender um novo idioma 
sempre está nos planos. 
Por que não colocar este 

objetivo em prática? 

Organização

Idiomas
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Concurso de contos

É meu primeiro dia de trabalho.
Estou feliz por ter conseguido este emprego.
Não é exatamente o trabalho dos sonhos para mim, 
é apenas um trabalho de escritório comum, mas vai 
me ajudar a pagar as contas enquanto tento ser um 
escritor.
O diretor conversa comigo por um tempo e depois 
me apresenta para os outros que trabalham aqui. 
A maior parte deles são completos desconhecidos 
para mim.
Eu sento na minha mesa.
Alguém me ensina algumas coisas.
Outra pessoa me ensina outras coisas.
Por um momento, não há nada para eu fazer. Eles não 
confiam totalmente no meu serviço. Ainda não.
Eu penso na minha namorada. Alguns dias atrás, ela 
se mudou para morar comigo.
Eu escrevo algumas ideias para meu livro em um 
pedaço de papel.
Eu trabalho mais um pouco.
Está na hora do almoço. Eu vou sozinho.

De vez em quando eu almoço com o pessoal do 
escritório, mas hoje quero ficar sozinho. Nós nem 
somos muito próximos, afinal.
Eu como.
Eu ando pelo centro da cidade.
Eu passo numa farmácia. Os preços altos me 
assustam. Eu peço desconto.
Eu passo em frente a uma livraria e vejo a estante 
dos livros mais vendidos. Imagino um livro escrito 
por mim sendo exibido ali.
Eu volto para o trabalho.
Meus joelhos doem um pouco. Eu não deveria ter 
andado tanto.
Há muitas tarefas na minha mesa.
Me sinto com sono. Acordei várias vezes durante a 
noite para cuidar do bebê.
Escuto uma voz por perto dizer: “Conheça o nosso 
novo colega de trabalho. Ele chegou hoje.”
Eu aperto a mão de um rapaz jovem.

Em 2019, o Grupo Livrarias Curitiba realizou mais uma edição do tradicional Concurso de Contos. Ao todo, mais 
de 500 pessoas enviaram suas histórias. Foram selecionados seis vencedores, entre eles, Meu primeiro dia de 
trabalho, de Leonardo da Silva Pires, da cidade de São Paulo.

38   janeiro/fevereiro 2020

Meu primeiro dia 
de trabalho
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Eu trabalho bastante. Sou provavelmente o que 
mais trabalha por aqui.
Explico algo para alguém.
Atendo um telefonema. 
Olho para o relógio, ansioso para ir embora.
Pesquiso sobre novos escritores e o mercado da 
literatura.
Me sinto entediado. O tempo parece passar 
devagar.
Pesquiso sobre imóveis caros em que eu poderia 
morar com minha mulher e minha fi lha caso 
tivesse mais dinheiro.
Por um momento, não há nada para eu fazer. Eles 
não confi am totalmente no meu serviço. Não 
como antes.
Sinto dor nas costas. Trabalhar nesta posição 
todos os dias acaba tendo alguns efeitos 
colaterais.
Eu tomo um analgésico.
Já é quase hora de ir embora.
Uma mulher chega perto de mim e diz: “Tem bolo 
pra você hoje.”
Eles me chamam até a mesa de confraternização.
Eu vou até lá, sendo parado algumas vezes para 
receber cumprimentos e agradecimentos.
Eu paro na frente do bolo.
A diretora está fazendo um discurso. Eu não 
presto atenção.
As pessoas estão reunidas ao redor da mesa. A 
maior parte deles são completos desconhecidos 
para mim.
Eu percebo como estranhamente jovens alguns 
deles são e, no meio deles, vejo minha fi lha. Ela 
provavelmente já tem idade para começar a 
trabalhar em um lugar como este.
Minha mulher também está aqui. Com tantas 
pessoas jovens ao seu redor, percebo o quão 
velha ela está. Quase tão velha quanto eu.
Eu como um pedaço de bolo.
Eu faço um pequeno discurso, afi nal, é minha 
festa de aposentadoria.
Finalmente é hora de ir embora para casa.
É meu último dia de trabalho.

MULHERZINHAS
LOUISA MAY 

ALCOTT
DE: R$ 59,90 

POR: R$ 53,90

O PALHAÇO E O 
PSICANALISTA                 

CHRISTIAN 
DUNKER & 

CLÁUDIO THEBAS     
DE: R$ 49,90 

POR: R$ 44,90

ELIS E EU
JOÃO MARCELLO 

BÔSCOLI
DE: R$ 41,90 

POR: R$ 37,70

TUDO O QUE 
VOCÊ PRECISOU 
DESAPRENDER 

PARA VIRAR 
UM IDIOTA

METEORO BRASIL
DE: R$ 46,90 

POR: R$ 42,20

JAMAIS PEÇO 
DESCULPAS POR 
ME  DERRAMAR

RYANE LEÃO
DE: R$ 37,90 

POR: R$ 34,10

A GRANDE 
ARTE DE SE 

REINVENTAR
LEO CHAVES
DE: R$ 39,90 

POR: R$ 35,90

O COACH DO 
FODA-SE

DIVA DEPRESÃO
DE: R$ 42,90 

POR: R$ 38,60

EU, ELTON JOHN
ELTON JOHN
DE: R$ 71,90 

POR: R$ 64,70
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Destaque

Em Frozen 2, Elsa fi nalmente assume seus poderes, mas se vê assombrada 
por uma voz perturbadora que ninguém mais consegue ouvir. Ela acaba 
embarcando numa jornada perigosa em busca de respostas com sua irmã, 
Anna. Também se juntam a elas o namorado de Anna, Kristoff, a rena Sven e 
o divertido boneco de neve Olaf. O codiretor Chris Buck disse que a sequência 
tem momentos “divertidos e bem-humorados”, mas que a história também 
se aprofunda nas emoções de Elsa e Anna. Ele revela que as personagens 
principais estão tentando encontrar signifi cado na vida.

Idina Menzel, a artista vencedora do Tony Award, que dubla Elsa, acredita 
que Frozen 2 tem potencial para empoderar meninas, meninos e pessoas de 
todas as idades. O novo fi lme chega seis anos depois de o original quebrar 
recordes de bilheteria para animação, acumulando 1,2 bilhão de dólares em 
vendas mundiais de ingressos. O sucesso também foi impulsionado por 
“Let It Go”, canção que ganhou um Grammy e dois Oscars. Mundo afora, 
Frozen 2 tem encantado os espectadores da mesma forma que o primeiro 
longa-metragem.

Após a pré-estreia do fi lme na CCXP 2019, Chris Buck e o produtor Peter 
Del Vecho revelaram alguns bastidores curiosos sobre a novidade do Walt 
Disney Studios. No bate-papo, eles contaram que as constantes perguntas 
dos fãs sobre os poderes da rainha de Arandelle inspiraram a continuação 
— mas foi a personalidade da dupla de protagonistas que mostrou o rumo 
da narrativa. “Os personagens nos mostraram a história que precisávamos 
contar”, disse Buck.

Assista ao trailer:

Aponte seu celular para o QR Code ou visite:
DISNEY.COM.BR/FILMES/FROZEN-2
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Imagens: Divulgação Disney
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Destaque

Para a produção da animação, a equipe de Frozen 2 viajou para países como 
Islândia, Suécia e Noruega. “Elsa se sentia mais em casa na Islândia, naquele 
ambiente mágico”, revelou Del Vecho. Houve também um teste de personalidade 
das personagens, mostrando que Elsa é protetora, enquanto Anna tem o 
verdadeiro espírito de uma líder. “O poder dela é invisível, o poder dela é o amor”, 
explicou Buck sobre a mais extrovertida das irmãs. O fi lme, no entanto, carrega 
uma carga emocional mais intensa que o primeiro. “Esse fi lme é mais emotivo 
que o primeiro Frozen”, garante o diretor sobre a continuação.

“Minha Intuição”, a nova música de Elsa para a animação, é considerada uma 
continuação, um próximo passo na jornada da personagem: “‘Let It Go’ é uma 
música rebelde. Com ‘Minha Intuição’, ela está recebendo um chamado, mas será 
que ela irá atendê-lo? É um tema universal”.

Kristoff, que canta pouco no primeiro fi lme, ganhou uma composição só sua na 
animação, uma balada pop com ritmo dos anos 80. “Nós queríamos dar uma 
música para Kristoff no primeiro fi lme, mas não deu certo. Nesse, nós tivemos a 
chance de deixá-lo se expressar. Foi muito divertido, e é claro que ele tem a ajuda 
de Sven”, contou Buck.

Você sabia que Elsa originalmente era uma vilã? Ela e Anna também não eram irmãs 
no começo da aventura. Na primeira versão feita pela produção, Elsa criava um 
grande exército de bonecos de neve — e seu “modelo” era o Olaf, algo como uma 
receita que não deu certo na tentativa inicial. Felizmente, a história deu lugar às 
personagens que hoje conhecemos, amamos e que conquistaram o mundo inteiro!

CURIOSIDADE

Mochila com Rodinha + 
Lancheira + Estojo Frozen

R$ 333,70

DERMIWIL

Carro de Controle 
Remoto Frozen 

Giro Gelado

R$ 89,90
CANDIDE

Espelho Mágico 
Frozen 2

R$ 91,80
GROW

Agenda Permanente 
Escolar Frozen 

Diversos Modelos

R$ 28,90
JANDAIADE R$ 399,00 POR:

cada
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Brinquedos

Brincando
de aprender 

Durante as escavações nas ruínas de Kahun, no Egito, o inglês William Flinders Petrie criou o primeiro sítio 
arqueológico a mostrar a rotina dos antigos egípcios, ainda em 1888. Entre as descobertas estava um bastão de 
28 centímetros decorado com talhos vermelhos e pontinhos pretos. O objeto em forma de curva – um ancestral 
do bumerangue – datava de cerca de 1800 anos antes da era cristã. Provavelmente, era um brinquedo de criança, 
confi rmando que a importância do brincar é milenarmente reconhecida. 

Especialista orienta a escolha 
de brinquedos pedagógicos 
solicitados na lista escolar
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Brinquedos

O ato de brincar, que está enraizado na história da 
humanidade, deve estar relacionado à aprendiza-
gem: é o que afi rma a psicóloga Ana Lúcia Freitas 
de Andrade. “Não tem como aprender sem brincar. 
A criança se expressa e se organiza psiquicamente 
através da brincadeira”, esclarece. Por isso, além de 
materiais clássicos, muitas escolas também solici-
tam brinquedos pedagógicos, normalmente em tur-
mas da pré-escola e, inclusive, no primeiro segmento 
do ensino fundamental. 
Normalmente, estes brinquedos envolvem diversão 
e prazer para as crianças, mas têm o objetivo prin-
cipal de auxiliar o processo de aprendizagem. “Uma 
criança que consegue entender que aprender pode 
– e deve! – ser divertido, na verdade, vai aprender 
a aprender. E é isso que os pedagogos preconizam: 
para ter autonomia no processo de aprendizagem 

dela, a criança precisa aprender a aprender”, explica 
a psicóloga.
Muitos brinquedos que estiveram presentes na in-
fância da maioria das pessoas, apesar de normal-
mente não serem categorizados desta forma, fazem 
parte do grupo dos pedagógicos. Quem diria que o 
dominó, protagonista em campeonatos nos encon-
tros de família, e o clássico jogo da memória seriam 
brinquedos com alta capacidade de auxiliar o pro-
cesso de aprendizagem das crianças? 
Para Ana Lúcia, não apenas os pequenos se benefi ci-
am com atividades prazerosas e educativas: adoles-
centes e adultos também podem aprender brincan-
do. “O War, jogo de tabuleiro, é um ótimo exemplo. Ele 
pode ajudar a aprender Geografi a e até a relacionar 
com História. Já em dinâmicas de grupo, por que não 
utilizar jogos motivacionais?”, conclui.

Até 2 anos

Nesta época, estímulos 
sensoriais são 

importantíssimos. Por 
isso, boas opções são 
tapetes de atividades e 

brinquedos sonoros.

As crianças já percebem que os 
brinquedos são instrumentos 

de aprendizado. Prefira os 
que estimulam o raciocínio, a 
criatividade e a coordenação 
motora, como massinhas de 
modelar e quebra-cabeças.

A partir de 4 anos 

Aqui, é benéfico que 
os pequenos sejam 

estimulados com 
brincadeiras imaginativas. 
Opte por jogos de encaixar 

e blocos de montar. 

A partir de 2 anos 
Com a proximidade da 

alfabetização, é aconselhável 
imergir os pequenos em meio 

às letras e números. Jogos 
com alfabeto e continhas 

matemáticas simples são ótimas 
opções para este momento. 

A partir de 6 anos 

NA IDADE CERTA

Jogo Tangram 70 
Peças Madeira

Phone Baby 
Azul 

Caixinha de Letras

R$ 53,90R$ 48,40 R$ 29,00 R$ 54,90
CIABRINKBUBA

TOYSTER

Conjunto Super Massa 
Aprendendo as Horas

ESTRELA
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DE R$ 44,90 POR: DE R$ 61,90 POR:
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Brinquedos

Jogo Brincando 
com os Filhotes Jogo Forma 

Palavras
Jogo Divisão e 
Multiplicação Jogo O Alfabeto Brincando de 

Engenheiro 73 Peças

R$ 29,00 R$ 21,50R$ 16,90 R$ 24,90 R$ 35,60
PAIS E FILHOSPAIS E FILHOS PAIS E FILHOS XALINGO

Quebra-cabeça Madeira 
Trenzinho de Letras

Quebra-cabeça 26 
Peças Montando o 

Alfabeto

Jogo 
Aprendendo 

Inglês

Jogo de Encaixe 
Madeira Meus 

Números

Jogo Aprendendo 
a Soletrar

R$ 49,90 R$ 42,90R$ 39,90 R$ 54,90 R$ 45,90

TOYSTER

TOYSTER

TOYSTERTOYSTER TOYSTER TOYSTER

De acordo com a psicóloga Ana 
Lúcia Freitas de Andrade, é preciso 
questionar na hora de escolher 
brinquedos pedagógicos:

 É interessante?

Chama a atenção 
da criança?

Está a serviço do 
meu objetivo? 

É bonito?
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DE R$ 54,90 POR:

DE R$ 49,90 POR:

Memórias, sonhos
e refl exões

Nelson Rodrigues
em passatempos

O que os grandes livros 
ensinam sobre justiça Operação Condor

Vinicius de Moraes
em passatempos

O poder da mudança 
de hábitoUm milagre toda manhã Kiki e Jax:

A mágica da amizade

A mágica da arrumação 
em quadrinhos Camélias em mim Moderna Gramática 

Portuguesa 39ª ediçãoAfro-Brasil reluzente Acredite se puder A mágica da arrumação 

Nelson Rodrigues O que os grandes livros Pílulas de sabedoriaPílulas de sabedoria

Box Todas as histórias 
de Tom Sawyer e
Huckleberry Finn

Moderna Gramática 

Ler nunca foi tão divertido!

De: R$ 59,90

De: R$ 29,90

De: R$ 29,90 De: R$ 19,90 De: R$ 39,90De: R$ 19,90

De: R$ 34,90

De: R$ 64,90

De: R$ 169,90

De: R$ 29,90

De: R$ 54,90

De: R$ 29,90

De: R$ 14,90 De: R$ 79,90

De: R$ 89,90
Por: R$ 53,90

Por: R$ 26,90

Por: R$ 26,90 Por: R$ 17,30 Por: R$ 35,30Por: R$ 17,30

Por: R$ 31,40

Por: R$ 58,40

Por: R$ 149,90

Por: R$ 26,90

Por: R$ 49,40

Por: R$ 26,90

Por: R$ 12,90 Por: R$ 71,90

Por: R$ 80,90

Brochura + 10 envelopes Capa dura + 5 envelopes kit fi gurinhas + 10 envelopes

livro ilustrado luccas neto

Por: R$ 39,90 Por: R$ 49,90 Por: R$ 29,90
( 40 cromos + 10 cards) ( 20 cromos + 5 cards) ( 40 cromos + 10 cards)
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Áudio & Vídeo 

Aluno do caricaturista André Gill, o francês Émile Cohl foi um 
desenhista que, em 1908, criou o primeiro desenho animado 
cinematográfi co. Fantasmagorie é uma produção bastante 
experimental, de apenas 1min40s, e não pode sequer ser avaliada 
pelos critérios atuais de cinema. A história surrealista foca em um 
palhaço criado por mãos humanas, que contracena com pessoas, 
uma flor, um cavalo e uma garrafa de vinho. Sua apresentação 
aconteceu no Théatre du Gymnase Marie-Bell, em Paris, França, com 
capacidade para 800 pessoas e que era transformado em cinema 
durante o período de férias.

De Fantasmagorie em diante, as animações foram se aprimorando 
e ganhando prestígio mundo afora. Em 1928, o famoso Mickey 
Mouse, de Walt Disney, aprendeu a falar, levando às animações a 
sincronização entre imagem e som. Para os padrões da época, era 
uma revolução. Seguindo esta onda de inovações, o estúdio Hanna-
Barbera, em 1964, começou a trabalhar tanto com o celuloide 
quanto com a ajuda de computadores. Com tantas inovações e 
transformações ao longo de mais um século de história, os desenhos 
animados têm espaço reservado no coração de pessoas de todas 
as idades. A seguir, confi ra os clássicos animados que marcaram a 
vida de muita gente nas últimas gerações!

animada
Uma história

Assista à primeira 
animação da história!
Aponte seu celular para o QR Code ou visite:
www.youtube.com/watch?v=o1d28X0lkJ4

DVD Frozen - Uma 
aventura congelante 

R$ 19,90
DISNEY

DVD Vida de 
inseto

R$ 19,90
DISNEY

DVD Sing + Pets + 
Minions (3 DVDs)

R$ 24,90
UNIVERSAL PICTURES
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Áudio & Vídeo 

DVD Toy Story 4 DVD O Rei Leão 2019
DVD Moana

Um mar de aventuras

R$ 29,90 R$ 29,90 R$ 19,90
DISNEY DISNEY DISNEY

DVD Viva - A vida 
é uma festa DVD Os Incríveis 2 DVD Peter Pan

DVD A Dama e 
o Vagabundo

R$ 19,90 R$ 19,90 R$ 19,90 R$ 19,90
DISNEY DISNEY DISNEY DISNEY

DVD Procurando Nemo
DVD Pets 2 - A vida 
secreta dos bichos

DVD Coleção Meu 
Malvado Favorito 1-3 
+ Minions (4 DVDs)

R$ 19,90 R$ 39,90 R$ 39,90
DISNEY UNIVERSAL PICTURES UNIVERSAL PICTURES

DVD Coleção Disney 
Princesas vol 2 (5 DVDs)

R$ 79,90
DISNEY

DVD Minions

R$ 10,90
UNIVERSAL PICTURES
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Games

Em breve, todos os fãs poderão reviver a história de Goku. Muito 
além das batalhas épicas, com o game Dragon Ball: Kakarot
será possível imergir no universo criado por Akira Toriyama 
com lutas e treinamentos com o pai de Gohan e Goten.

50   janeiro/fevereiro 2020

No mundo 
de Goku
No mundo 
de Goku

Lançamento 
previsto para 17/01

R$ 249,90
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Games

Principais recursos

Assista ao trailer:

janeiro/fevereiro 2020   51

Só no Brasil, o anime foi transmitido por seis emisso-
ras de televisão. Mundo afora, por outras centenas. 
Inspirado na saga que é sucesso mundial, Dragon 
Ball Z: Kakarot, com lançamento previsto para 17 de 
janeiro, reconta toda a história do anime. De acordo 
com a Sony, é uma nova experiência criada por fãs de 
Dragon Ball para fãs Dragon Ball. Em formato de role-
-playing game (RPG), em que os jogadores assumem 
papéis de personagens e criam narrativas colabo-
rativamente, a plataforma oferece várias atividades, 
incluindo minigames de basebol com Gohan e tirar a 
carteira de motorista com Goku e Piccolo.

• Viva o anime em acontecimentos épicos e missões 
opcionais mais tranquilas, incluindo momentos iné-
ditos que respondem a algumas perguntas impor-
tantes sobre a história de Dragon Ball.

• Jogue em batalhas conhecidas que tomarão pro-
porções nunca vistas. Lute em grandes campos de 
duelo com ambientes que podem ser destruídos e 
enfrente batalhas épicas contra chefes que testarão 
os limites das suas habilidades de combate. Aumen-
te seu nível de poder e fi que à altura do desafi o!

• Não basta lutar controlando Goku. É preciso viver 
em sua pele. Pesque, voe, coma, treine e lute passan-
do por todas as sagas do anime, fazendo amizades e 
construindo relacionamentos com inúmeros perso-
nagens já conhecidos. Aponte seu celular para o QR Code ou visite:

playstation.com/games/dragon-ball-z-kakarot-ps4/

Imagens: Divulgação/PlayStation

Diversas cenas detalhadas que os fãs mais atentos 
irão reconhecer foram recriadas. De acordo com 
Ryosuke Hara, produtor do game, muitos jogos 
antigos do anime focavam em reproduzir apenas as 
lutas épicas: “Isso acontecia por serem clássicos 
jogos no estilo de luta”, conta, acrescentando que 
em Dragon Ball Z: Kakarot também haverá foco 
em eventos entre as batalhas icônicas. No jogo, a 
história original se desenvolve através de missões 
secundárias e diálogo. Além disso, alguns dos 
cenários foram recriados inteiramente pelo autor, 
Akira Toriyama. 
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Brinquedos

Na década de 80, a antiga geleca dominava as brincadeiras 
das crianças. Hoje, ela evoluiu, ganhou texturas, novas 
cores e misturas, como miçangas e lantejoulas, se 
transformando no slime. O brinquedo, cujo nome 
em inglês signifi ca “viscoso” ou “pegajoso”, é uma 
massa de modelar feita com inúmeras receitas, 
que agrada a crianças e adultos. Além disso, 
hoje o slime domina principalmente a internet. 
No YouTube, estima-se que mais de 25 
milhões de vídeos sobre 
o assunto estejam 
disponíveis. 

Slime
universo

Slime
universo

eeeeeeeeeeSSSSSSlili eeimimimimSSSlSlSlSlSllilimmmmlimlimlllilimmmmmm
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Brinquedos

Para Emerson Coleti, da AC TOYS, escritório de 
representação dos slimes da Nickelodeon no estado 
do Paraná, o canal americano iniciou toda a onda de 
“slimemania” com seus programas de TV e brincadeiras 
divertidas com o produto para as crianças.

O sucesso do brinquedo pegajoso é tão grande que, 
além dos próprios slimes, as crianças fazem questão de 
se equipar com produtos que remetam à nova versão 
da geleca. Surgem inclusive cada vez mais materiais 
e colas especiais para que os pequenos façam seus 
próprios brinquedos. Confi ra!

Conheça o reality 
show da Nickelodeon 

sobre slime:
Aponte seu celular para o QR Code ou visite:
www.youtube.com/watch?v=WZ4kP4Z7538

Cola Colorida Roxa 147 ml

Kimeleka Slime 
Zoombie 180 g 

Slime Juice 265 g
Diversos Modelos

Kimeleka Slime Brilha 
no Escuro 180 g 

Lantejoula 
Coração 2 g

Cola Branca 
500 g Tenaz

Slime Nickelodeon 135 g 

Fábrica Kimeleka Slime

Essa cola é ideal para a 
confecção do próprio slime. 

Dá para personalizar! 
Produto especialmente 

formulado para ser lavável 
e fácil de usar.

Criatividade sem 
limites: Kimeleka 

Zoombie vem com 
incríveis zumbis 

surpresas dentro. 
Abra e descubra!

Com uma textura diferente, 
o Slime Juice tem um 

cheirinho delicioso de fruta! 
Só não se esqueça que não 

é comestível, hein?

Se um slime por si só 
já é viciante, imagine 

o que brilha no 
escuro? Imaginação e 

criatividade sem limites!

Não deixe de colocar 
acessórios em seus slimes. 

Vão fi car ainda mais 
bonitos! Que tal esses 
coraçõezinhos fofos?

Com esta cola 
você vai poder 

fazer slimes mais 
macios e bonitos!

Igual ao que vemos nos 
programas de TV da Nickelodeon, 

cada cor tem um cheirinho 
diferente. Produto não tóxico!

A Fábrica Slime estimula 
o desenvolvimento 

da criatividade e das 
habilidades motoras. É 

diversão garantida!

R$ 34,90

R$ 13,10

R$ 29,90

R$ 9,90

R$ 1,80

R$ 14,90

R$ 9,90

R$ 27,90

ELMERS

ACRILEX 

DTC

ACRILEX 

NOVA PAPELARIA 

HENKEL

ASCA TOYS 

ACRILEX 

a partir de:

Slime Juice 265 gSlime Juice 265 g
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cada cada

cadacada cada

DE R$ 34,90 POR: DE R$ 19,90 POR:
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Brinquedos

Os adultos não precisam fi car de 
fora da brincadeira! O slime é uma 
ótima oportunidade para os pais 
se divertirem com as crianças.

Gire e descubra qual ingrediente você 
vai adicionar à sua mistura. Bolinhas 

de isopor, corante, cola branca 
ou colorida, glitter e até mesmo... 
espuma de barbear e hidratante! 
Qual slime fi cará melhor, hein?  

Roleta misteriosa
de slime Banheira de slime Bolha gigante 

de slime
Que tal fazer um slime bem 

grande e tentar moldá-lo 
como uma bolha em volta 

de você? É uma ótima opção 
para entrar na brincadeira 
das crianças e desafi á-las!

A criançada gosta tanto de 
slime, então por que não 

mergulhar nessa geleca? Esta 
brincadeira exige supervisão 
de pais e responsáveis para 

que seja feita com segurança!

Para brincar
nas férias

Escaneie e inspire-se 
na brincadeira entre 
mãe e fi lha:
Aponte seu celular para o QR Code ou visite:
https://www.youtube.com/watch?v=Zt167ZLvVYI
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CADERNO UNIVERSITÁRIO 10X1 
160 FOLHAS CAPA DURA 235598 

WEST VILLAGE METALIZADO TILIBRA

R$ 27,30

CADERNO UNIVERSITÁRIO 1X1 
80 FOLHAS CAPA DURA 229750 

WEST VILLAGE METALIZADO TILIBRA

R$ 15,90

ESTOJO BOX WEST VILLAGE 
METALIZADO PRATA 

305081 TILIBRA

R$ 82,60

ESTOJO BOX WEST VILLAGE 
METALIZADO ROSE 

305073 TILIBRA

R$ 82,60

ESTOJO BOX 
ACADEMIE ROSA 
305103 TILIBRA

R$ 79,60

ESTOJO BOX
ACADEMIE AZUL CLARO

307076 TILIBRA

R$ 79,60

ESTOJO BOX
ACADEMIE VERDE
305103 TILIBRA

R$ 79,60

ESTOJO BOX 
ACADEMIE LILAS
305090 TILIBRA

R$ 79,60

MOCHILA COM ALÇA 
WEST VILLAGE ROSE 

306622 TILIBRA

R$ 199,00

MOCHILA COM ALÇA
WEST VILLAGE PRATA

306614 TILIBRA

R$ 199,00

CADERNO COLEGIAL 10X1 
160 FOLHAS CAPA DURA 

DIVERSAS CORES HAPPY TILIBRA

R$ 31,00

CADERNO COLEGIAL 1X1 
80 FOLHAS CAPA DURA
HAPPY 310204 TILIBRA

R$ 29,60

VOLTE ÀS AULAS EM GRANDE
ESTILO COM TILIBRA
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CADA CADA

CADA CADA
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Papelaria

Material escolar 
da moda

Com a volta às aulas se aproximando, um momen-
to muito aguardado pelas crianças e adolescentes é 
o de comprar o material escolar. Para eles, estar pre-
sente durante a escolha é indispensável: afi nal, como 
eles é quem vão usar, precisam dar sua opinião e 
mostrar aos pais ou responsáveis quais são as ten-
dências do momento.
Apesar de a lista não ter se modifi cado tanto ao longo 
dos anos, muitas inovações surgiram, tomando conta 
da mochila da garotada. Lápis, caderno, estojo: tudo 
continua fazendo parte do cotidiano, contudo, em no-
vas versões que atendem às vontades da Geração Z. 
Uma coisa é certa: a indústria entende as demandas 
dos consumidores e repensa os produtos para aten-
dê-las. Contudo, Karine Karam, professora de Pesqui-

sa de Mercado da ESPM Rio, acrescenta que também 
há o movimento contrário, no qual, em paralelo, as 
empresas criam signifi cados e narrativas para obje-
tos já existentes.
“Assim, desenhar ganha signifi cados diferentes com 
uma canetinha e com uma Brush Pen”, explica a es-
pecialista, mostrando que, apesar de a fi nalidade 
ser a mesma, a experiência do jovem é completamen-
te transformada.
Para a psicóloga Thalita Martignoni, ter um objeto da 
moda se transforma em um código de pertencimento 
ao grupo para os jovens, o que influencia o surgimen-
to das tendências. Portanto, o consumidor tem ne-
cessidades e desejos e cabe à indústria descobri-los 
para desenvolver produtos que os satisfaçam.

Tendências que não 
param de surgir

Os estojos de madeira eram muito utilizados por 
alunos de todas as idades nas décadas de 70 e 80. 
Contudo, por serem um peso desnecessário na 
mochila das crianças – e nada práticos –, pouco a 
pouco foram substituídos por versões mais leves e 
compactas feitas com tecido, inclusive brilhantes!

Branquinho, liquid paper, errorex: que atire a primeira 
pedra quem nunca se sujou com o corretivo de 
pincel. Muitas meninas, inclusive, voltavam para casa 
com as unhas pintadas de branco. Hoje, sem mãos 
respingadas ou borrões no papel, é possível corrigir 

erros cometidos com caneta com a versão de fi ta.

Estojo de madeira
x Estojo box

Corretivo de pincel 
x Corretivo de fi ta 

Estojo Box 
Academie Cereja

Corretivo Líquido 
18 ml Base Água Corretivo Fita 

Macaron

R$ 79,90

R$ 2,30 R$ 16,50

Tilibra 

Mercur

CIS BlisterDE R$ 3,80 POR:
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Apontador a manivela x 
Apontador com depósito

Papelaria

Antes da volta às aulas, era imprescindível o dia 
de mutirão em casa para encapar todos os livros 
e cadernos. Normalmente, a estampa do plástico 
variava de acordo com o ano letivo do aluno. Hoje, 
a onda é o caderno inteligente, que permite ser 
totalmente personalizado, desde a capa, passando 

pelas folhas até chegar às divisórias.

Caderno encapado
x Caderno inteligente 

Muitas pessoas, na infância, usavam canetas em 
gel coloridas para desenhar margens nas folhas de 
caderno ou simplesmente para escrever o cabeçalho. A 
maioria tinha cheirinho – de morango, refrigerante, sem 
esquecer de chiclete e pipoca. Hoje, contudo, elas não 
são mais tão comuns no estojo da garotada. Agora, a 
onda é usar canetinhas Stabilo Point 88, com mais de 

47 opções de cores – inclusive em tons neon e pastel. 

Caneta em gel x Stabilo

Também chamadas de hidrocor por muitas pessoas, 
as canetinhas eram um caso de amor e ódio: cores 
lindas para desenhos incríveis, mas se fi cassem 
algumas horinhas destampadas, já começavam a 
falhar. Hoje, as canetas higrográfi cas têm ponta dupla, 
com grossuras diferentes. Ela é muito usada para 
lettering, que resumidamente é a arte de desenhar 
letras combinando formas projetadas e desenhadas 
com um propósito específi co.

Há quem lembra de quando apontador não era um 
material individual. Mutias vezes, os pequenos 
precisavam ir à mesa do professor para usar o 
apontador a manivela - que de prático não tinha nada! 
Hoje, as crianças podem contar com materiais muito 
mais compactos, com depósito para não fazer sujeira 
e o mais interessante: totalmente personalizados!

Canetinha x Caneta hidrográfi ca

algumas horinhas destampadas, já começavam a 
falhar. Hoje, as canetas higrográfi cas têm ponta dupla, 

Canetinha x Caneta hidrográfi ca

Caneta Hidrográfi ca 
0,4 mm 10 Cores Stabillo

Caderno Inteligente 
80 Folhas G Rose Pastel

Caneta Hidrográfi ca 
12 Cores 2 Pontas 

4.4 mm/0.4 mm Sketch

R$ 71,30

R$ 130,90

R$ 87,60

Sertic Blister

CLAPPER

SUMMIT

gel coloridas para desenhar margens nas folhas de 
caderno ou simplesmente para escrever o cabeçalho. A 

letras combinando formas projetadas e desenhadas 

Caneta Hidrográfi ca 
0,4 mm 10 Cores Stabillo

Sertic Blister

Apontador com 
Depósito Sapo 

Croc Croc

R$ 13,90
MAPED BLISTER

Caderno Inteligente 
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Papelaria & Presentes

Caneta Hidrográfica 12 Cores Tris 
Mega Hidrocolor Tons de Pele

Mochila com Alça Tal Pai Tal 
Filho Capitão America Azul

Caneta Esferográfica 
Treasure

Lápis de cor 12 Cores Tris 
Mega Soft Color + Apontador 
+ Lápis Grafite com Borracha

Caneta Hidrográfica 0,4 mm 
5 Cores Pastel Intensity

Caneta Esferográfica 
Miracle Lisa Rosa

Não afunda (ponta bloqueada). 
Pegada triangular, ponta de 
3.0 mm. Não mancha, tinta 
superlavável. Até 72 horas 
destampada sem secar.

Kit com duas mochilas Tal
Pai Tal Filho, para você
e seu filhão andarem no
maior estilo! Tamanhos:
P: 24 cm G: 43 cm.

Caneta Esferográfica Crown
Treasure. Leve e de fácil escrita,
encaixa perfeitamente nas mãos.
Foi desenvolvida em metal, com
ponta de tungstênio. Cor da tinta
azul e corpo prata e preto.

Lápis de cor 12 cores 
supermacio linha Mega Soft. 
Brinde apontador + lápis 
grafite com borracha.

Caneta extrafina ideal para 
traços finos. Tinta à base 
de água, não borra e não 
marca a folha de trás.

Caneta esferográfica com 
corpo liso na cor rosa com 
prata. Acrescenta requinte e 
estilo ao seu cotidiano.

DE R$ 39,00 POR:

R$ 29,00

CONSULTE A 
DISPONIBILIDADE

R$ 68,00

R$ 12,90

R$ 29,20

R$ 32,00

SUMMIT

DMW

CROWN

SUMMIT

BIC

ZOOT

MINASMINAS

Estojo Metal 
Unicórnios Coloridos

Estojo Metal Vermelho 
Mickey e Amigos

DE R$ 21,90 POR:DE R$ 21,90 POR:

R$19,50R$19,50
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Quebra-cabeça
1000 Peças - Friends

Globo Terrestre Mini 
Beginners 11 cm

Quebra-cabeça 350 
Peças Panorama Friends

Globo Terrestre Político 
Bilíngue 30 cm sem Luz

Friends é atemporal 
e para todos os 
públicos, não é à toa 
que é considerada a 
série mais querida 
mundialmente!

Globo giratório Undici 
Beginners Nacional 
Geofraphic. Vem com base 
dentro do globo para você 
mesmo montar! 11 cm de 
diâmetro, texto em português.

Divirta-se montando o quebra-
cabeça da sua série favorita. 
Friends é atemporal e para 
todos os públicos, não é à toa 
que é considerada a série mais 
querida mundialmente! Uma 
imagem panorâmica incrível!

Globo terrestre político, seu grande 
diferencial é que todas as informa-
ções são em dois idiomas: português 
e inglês, facilitando a assimilação e 
aprendizado desses dois idiomas, 
sendo um excelente material de apoio 
nas aulas de geografia.

R$ 105,00

R$ 42,90

R$69,00

R$ 155,90

GROW

TECNO

GROW

LIBRERIA

Jogo de Cartas 
Color Addict

Você consegue combinar 
as cartas mais rápido que 
todo mundo? Mostre suas 
verdadeiras cores! Com a 
família, com os amigos, no 
escritório, na escola ou no avião, 
você vai pirar em todas as cores!

R$ 49,90

COPAG

Globo Terrestre Parlamondo 
30 cm com LED

Globo geográfico eletrônico inte-
rativo e luminoso de 30 cm com 
cartografia política. Oferece 6 opções 
de idiomas e menu de 8 opções 
temáticas com informações dos paí-
ses. Vem com uma caneta interativa 
TING recarregável por cabo USB.

DE R$ 616,00 POR:

R$ 599,00

TECNO

MINASMINAS

Estojo Metal Amarelo 
Simba Rei Leão

Estojo Metal Rosa 
Minnie e Amigas

DE R$ 21,90 POR:DE R$ 21,90 POR:

R$19,50R$19,50
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Jogo Avalanche 
Luccas Neto

Box de Atividades 
Luccas Neto

R$ 104,80 R$ 59,90
ELKA COPAG

Jogo Desafi o das Focas 
Luccas Neto

R$ 99,90

ACER

Jogo Avalanche Jogo Avalanche 
Luccas NetoLuccas Neto

DE R$ 124,90 POR:

Ler&Cia_90.indd   62 16/12/2019   14:30:17



janeiro/fevereiro 2020   63

Boneco 45cm 
Luccas Neto Gigante

R$ 249,90
MIMO

Caderno Cartografi a 
Espiral 80 Folhas Capa 

Dura Luccas Neto

Mochila com rodinha 
Luccas Neto 16 
vermelho e azul

Grandes Descobertas 
com Luccas Neto - 

Animais

Grandes Descobertas 
com Luccas Neto - 

Corpo Humano

Grandes Descobertas 
com Luccas Neto - 

Dinossauros

Grandes Descobertas 
com Luccas Neto - 

Meio Ambiente

Caderno Linguagem 
Brochura 80 Folhas 

Capa Dura Luccas Neto

Lancheira 
Luccas Neto 

Vermelha e Azul

Caderno Pedagógico 
Caligrafi a 40 Folhas 

Capa Dura Luccas Neto

Estojo Duplo 
Luccas Neto 

Vermelho e Azul

Sombrinha
Luccas Neto

 R$ 22,70

R$ 257,00

R$ 26,90 R$ 26,90 R$ 26,90 R$ 26,90

 R$ 12,70

R$ 98,00

 R$ 15,80

R$ 53,00

R$ 32,90
TILIBRA TILIBRA TILIBRA SEMAX

CLIO

PIXEL PIXEL PIXEL PIXEL

CLIO CLIO

Papelaria & Presentes

Lancheira 
Luccas Neto Luccas Neto 

Vermelha e AzulVermelha e Azul

Estojo Duplo 
Luccas Neto 

Caderno Cartografi a Caderno Cartografi a 

DE R$ 29,90 POR: DE R$ 29,90 POR: DE R$ 29,90 POR: DE R$ 29,90 POR:
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Informática & Tecnologia

Apresentador Sem 
Fio AP-400

Fone Bluetooth 
Earbuds TWS1

Impressora 
Multifuncional L3150 
Ecotank 4 Cores Wi-Fi

Pen Drive Cruzer 
Blade 16 GB

Mouse Wireless 
M170 preto

Cubo Mágico 3X3X3 
Cuber Pro 3

Cartucho HP 662XL 
Preto - 6.5 ml

Teclado Mecânico Gamer 
Kumara Preto com 

Switch Out

Repetidor Wireless 
AC750 2.4 GHz 

300 Mbps 5 GHz 450 MB

Binóculo (T1000) 
10X24 mm

Monitor Acer 19.5 
(V206HQL) 60HZ Preto

 Impressora 
Multifuncional Smart 

Tank 517

DE R$ 89,90 POR:

DE R$ 999,90 POR: DE R$ 179,90 POR:

DE  R$ 59,90 POR:

DE R$ 69,90 POR:

DE R$ 119,90 POR:

DE R$ 249,90 POR:

DE R$ 109,90 POR:

DE R$ 499,90 POR:

 R$ 89,90 

 R$ 349,90

 R$ 899,90

 R$ 39,90

 R$ 44,90

R$ 99,90

 R$ 99,90

 R$ 249,90

 R$ 179,90

 R$ 109,90

 R$ 449,90

R$ 999,90

C3 TECH SANDISK SESI/SP KODAK

EDIFIER LOGITECH RED DRAGON ACER

EPSON
CUBER BRASIL

TP-LINK
HP
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Mais Vendidos

Em 1993, Hermione Granger recebeu da professora McGonagall um vira-tempo, um relógio especial com u m 
feitiço de reversão de horas. Na verdade, nada mais é do que um dispositivo para viajar no tempo – e 
considerando o sucesso que representa até hoje, parece que a saga Harry Potter, escrita por J. K. Rowling, utiliza 
essa ampulheta mágica para ser onipresente, independentemente da época. 

Começando a história, em HARRY POTTER E A PEDRA FILOSOFAL, Harry Potter é 
convidado para ingressar em Hogwarts, Escola de Magia e Bruxaria. Continuando 
a saga, HARRY POTTER E A CÂMARA SECRETA mostra que carros voam, árvores 
atacam e um misterioso elfo doméstico surge. No terceiro ano de Hogwarts, 
HARRY POTTER E O PRISIONEIRO DE AZKABAN revela a verdade sobre o detento 
da prisão mais temida. Já em HARRY POTTER E O CÁLICE DE FOGO, o bruxo mais 
famoso do mundo precisa superar um dragão mortal, ferozes demônios aquáticos 
e um labirinto encantado. HARRY POTTER E A ORDEM DA FÊNIX é marcado 
pelos treinos secretos de Harry e seus amigos para a guerra de bruxos que está 
por vir. Enquanto Voldemort aperta os laços entre os mundos trouxa e bruxo, 
em HARRY POTTER E O ENIGMA DO PRÍNCIPE, Harry trabalha para desvendar 
as defesas daquele que não deve ser nomeado. Chegando ao fi m da saga, em 
HARRY POTTER E AS RELÍQUIAS DA MORTE PARTE 1, Harry, Ron e Hermione partem 
para rastrear e destruir o segredo do poder do Senhor das Trevas. No fi nal épico, a 
batalha entre as forças do bem e do mal no mundo da bruxaria toma proporções de 
uma guerra mundial: HARRY POTTER E AS RELÍQUIAS DA MORTE PARTE 2.

Entenda a história:

Fama no vira-tempo

Confi ra os produtos mais vendidos pelo Grupo Livrarias Curitiba

Livros
1º As aventuras de Mike (Outro Planeta)
2º O milagre da manhã (Best Seller)
3º Seja Foda (Buzz)
4º Luccas Neto - Os aventureiros (Pixel)
5º A sutil arte de ligar o f*da-se (Intrínseca)

Filmes
1º DVD Vingadores: Ultimato 
2º DVD Toy Story 4
3º DVD O Rei Leão 2019
4º DVD Homem-Aranha Longe De Casa 
5º DVD Harry Potter - A Coleção completa 8 fi lmes

Informática
1º Fifa 20 (PS4)
2º Call Of Duty Modern Warfare (PS4)
3º PES 2020 (PS4)
4º Death Stranding Edition (PS4)
5º GTA - Grand Theft Auto V (Xbox 360)

Música
1º CD Lana Del Rey - Norman Fucking Rockwell
2º CD David Gilmour - Live At Pompeii (2 Cds) 
3º CD Iron Maiden - The Book Of Souls: Live Chapter
4º CD Taylor Swift - Lover - Standard Edition 
5º CD Lana Del Rey - Born To Die The Paradise Edition

R$ 109,90

Em 1993, Hermione Granger recebeu da professora McGonagall um vira-tempo, um relógio especial com u m 
feitiço de reversão de horas. Na verdade, nada mais é do que um dispositivo para viajar no tempo – e 
considerando o sucesso que representa até hoje, parece que a saga Harry Potter, escrita por J. K. Rowling, utiliza 

Fama no vira-tempo

A história de Potter, ambientada principalmente em Londres e em cidades bruxas fi ctícias, vem acompanhando gerações, já que 
a edição pioneira de Harry Potter e a Pedra Filosofal, o primeiro livro, foi publicada em 1997. Apesar disso, a saga é sucesso de 
vendas mundo afora – tanto os livros quanto as adaptações em fi lmes. 

Imagens: Divulgação janeiro/fevereiro 2020   65
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ZOOM

Confira os destaques dos eventos culturais de novembro e dezembro:

Gabriel Dearo e Manu Digilio

Márcia Fernandes

Mário Queiroz

Gabriel Nerd Land e 
Dani Luquetta

Meteoro Brasil

Felipe Calixto

O casal foi à loja de São José dos Cam-
pos em 2 de novembro, e no dia 9 esteve 
em Joinville. Em cada encontro, mais de 
400 fãs compareceram para assinar o 

livro As Aventuras de Mike e fazer fotos 
com a dupla.

A sensitiva mais querida do Brasil 
lançou o livro Anjos na capital para-
naense, conversou com o público e 

respondeu a centenas de perguntas. 
O evento foi no dia 22 de novembro, 

na loja do Shopping Palladium. 

O consultor, pesquisador e 
professor lançou o livro Homens e 
a Moda no Século XXI, na loja do 
Nações Shopping de Criciúma. O 
evento foi no dia 27 de novembro.

Um dos maiores jornalistas 
investigativos do Brasil lançou 
a obra No Rastro da Notícia, na 
loja do Beiramar Shopping, de 

Florianópolis. O encontro com o 
público foi no dia 7 de novembro.

A autora e apresentadora de TV lan-
çou Diário de Uma Vegana 2 – O Des-
pertar, na loja do Beiramar Shopping, 
de Florianópolis. Ela conversou com 
diversos leitores e assinou o livro, no 

dia 24 de novembro.

O best seller nacional lançou Enfode-
re-se!, assinou centenas de livros e 

fez fotos com os fãs. O evento – que 
encerrou as atividades culturais do 
Grupo Livrarias Curitiba em 2019 – 
foi no dia 6 de dezembro, na loja do 
ParkShoppingBarigüi, em Curitiba.

A dupla lançou a obra Os 
Herdeiros das Sete Pedras na 

loja do ParkShoppingBarigüi, em 
Curitiba, no dia 9 de novembro.

Os autores Álvaro Borba e Ana Lesnovski 
lançaram o livro Tudo o que você precisou 

desaprender para virar um idiota – Meteoro 
Brasil e conversaram com mais de 200 pes-
soas. O evento foi no dia 26 de novembro, na 

loja do Shopping Palladium de Curitiba.

O youtuber lançou a obra 3 Horas da 
Manhã – O Mistério do Chamador 

Desconhecido, na loja do Shopping 
Palladium de Curitiba, no dia 1º de de-
zembro. No evento, ele conversou com 

os fãs e autografou diversos livros.

Imagem: Rogério Hoepers

Imagem: Rogério Hoepers

Imagem: Divulgação

Imagem: Júlia Stella Mastrocola

Imagem: Pupin&Deleu | Globo Livros

Imagem: Divulgação

Imagem: João Alécio Mem

Imagem: Rogério Hoepers

Imagem: Rogério Hoepers 

Roberto Cabrini

Alana Rox

Caio Carneiro
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