
INFORME PUBLICITÁRIO  DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

LIVRARIAS CURITIBA
LIVRARIAS CATARINENSE

NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019  •  www.livrariascuritiba.com.br 
EDIÇÃO 89

BRINQUEDOS 
RETRÔ
Brincadeiras populares 
nas décadas de 1980 e 
1990 estão de volta 

ESCRAVIDÃO
Laurentino Gomes fala 
sobre sua nova obra 

NA COZINHA COM

RITA LOBO





livrariascuritiba.com.br livrariascatarinense.com.br

RAZÃO SOCIAL Distribuidora Curitiba de Papéis e Livros S/A. TÍTULO DA REVISTA: ler&Cia.
ENDEREÇO Rua General Arnaldo Santos, 455, Uberaba – Curitiba — Paraná. 

EXPEDIENTE

REDAÇÃO, REPORTAGEM E EDIÇÃO 
Literato Comunicação e Conteúdo
REVISÃO
Ellen Miecoanski
PROJETO GRÁFICO E  
PROGRAMAÇÃO VISUAL
thapcom.com

RESPONSÁVEL
Anna Maria Teixeira 
de Oliveira 
COLABORAÇÃO 
Bruna Bulla Correia
Mariane Shimabukuro

JORNALISTA RESPONSÁVEL  
João Alécio Mem / R.P. 4211/17/51-PR
TIRAGEM 
100.000 exemplares
CONTATO 
atendimento@livrariascuritiba.com.br

CARO LEITOR

Editorial / LER&CIA

SELO
CARBONO 

ZERO

É tempo de festa. Para celebrar, amigos e familiares se 
reúnem ao redor da mesa, que passa a representar muito mais do 
que o espaço para refeições. Por isso, como capa desta edição, a 
LER&CIA traz uma entrevista exclusiva com Rita Lobo. A chef e 
apresentadora de televisão acredita que, para uma vida com mais 
sabor, saúde e carinho, a solução é colocar a mão na massa. Isso 
inclui todo mundo: sozinho ou a quatro mãos, cozinhar pode ser 
tanto um hobby quanto uma questão de saúde pública e, também, 
uma solução para unir a família.

Com a alimentação em primeiro plano, trouxemos também 
uma entrevista com Gabi Mahamud, autora do blog e livro Flor 
de Sal, que traz, a partir da culinária, uma visão de saúde integral. 
Com um segundo livro prestes a ser lançado, ela fala sobre 
vegetarianismo e novos projetos, para você se inspirar na hora de 
escrever as resoluções de ano novo. 

Pensando neste momento de transição, que exige com 
preender o passado para pensar o que está por vir, esta edição conta 
também com uma entrevista com Laurentino Gomes. O autor 
acredita que “uma sociedade que não estuda história é incapaz 
de entender a si mesma” e, por isso, não sabe quem é e não pode 
planejar o futuro. Para elucidar o Brasil de ontem, de hoje e de 
amanhã, Laurentino lançou a primeira obra da trilogia Escravidão, 
cujos detalhes você confere em nossa matéria.

Nas próximas páginas você encontrará também uma seleção 
de ofertas e sugestões de presentes para surpreender quem você ama; 
agendas para organizar o próximo ano, além de dezenas de ofertas 
de livros, games, informática, áudio e vídeo, papelaria e brinquedos. 

Boa leitura!

Ofertas válidas de 31/10/2019 a 29/12/2019, ou enquanto durarem os estoques. Imagens meramente ilustrativas.
O estoque e os preços de produtos deste informe publicitário estão sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

LEIA NESTA EDIÇÃO

Imagem da capa: 
Victor Affaro/ 
Panelinha
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LER&CIA / Curtas

FELIZ ANO-NOVO!

1, 2, 3
CINEMA

FROZEN DE VOLTA 
AOS CINEMAS

Em 2013, a história das irmãs Elsa 
e Anna fez um sucesso estrondoso. 
Frozen (R$ 19,90) conquistou a maior 
bilheteria para um filme de animação de todos os tempos, sendo 
desbancado apenas seis anos depois, com o lançamento de O 
Rei Leão, em 2019. Agora, a história ganha uma nova sequência 
com o lançamento de Frozen 2, que já tem data de estreia 
confirmada nos Estados Unidos, dia 22 de novembro. Já no 
Brasil, apenas em 2 de janeiro de 2020.
O enredo gira em torno da pergunta: por que Elsa tem poderes 
mágicos e Anna não? Com muitos flashbacks à infância das duas 
irmãs, passado e presente vão se misturar em uma nova aventura 
congelante e perigosa com a companhia de Kristoff, Olaf e Sven. 
A trilha sonora promete repetir o sucesso do primeiro filme: como 
música tema, a famosa Let It Go dá lugar à Into The Unknown, 
canção cujo trecho já foi divulgado em um dos trailers. O jeito é 
esperar e, até janeiro do ano que vem, tentar fugir dos spoilers!

Para entrar no clima da virada, que 
tal assistir a alguns filmes que se 
passam nesta época do ano? 

NOITE DE ANO-NOVO

Como sugere o título, o 
filme não poderia ser mais 
adequado. Ambientado em 
Nova Iorque, cidade com 
uma das maiores festas de réveillon 
do mundo, esta comédia romântica 
acompanha histórias paralelas de casais 
na véspera de anonovo. O enredo 
conta com nomes como Ashton 
Kutcher, Sarah Jessica Parker, Jon Bon 
Jovi e Robert de Niro.

O GRANDE HOTEL
Quatro histórias dirigidas por 
quatro diretores diferentes: 
Quentin Tarantino, Allison 
Anders, Alexandre Rockwell e 
Robert Rodriguez. Esta é a proposta 
de O Grande Hotel (1995), uma 
antologia cinematográfica que se passa 
também na véspera de anonovo, em Los 
Angeles. As histórias vão de narrativas 
sobre bruxas e poções mágicas até festas 
bizarras, estrelando Madonna, Antonio 
Banderas e muito mais.

SEX AND THE CITY
A série virou longa em 
2008 e conta com uma 
sequência de cenas 
marcantes que se passam 
na virada do ano. A comédia 
romântica narra a história de Carrie 
Bradshaw, Miranda Hobbes, Charlotte 
York e Samantha Jones em Nova 
Iorque. Justamente em uma das noites 
mais importantes do ano, Carrie e 
Miranda estão brigadas e, em princípio, 
vão passar sozinhas essa noite especial.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

MÚSICA

50 ANOS DE ABBEY ROAD
Com certeza você já viu esta imagem: os quatro Beatles 
atravessando uma faixa de pedestres em Londres. Icônica, a foto 
ganhou o mundo com o lançamento do último disco gravado pela 
banda, o Abbey Road, lançado em 26 de setembro de 1969. Para 
celebrar os 50 anos do disco mais amado do grupo, a Universal 
Music lançou uma edição especial (R$ 154,90). No próprio 
Abbey Road Studio, uma equipe de engenheiros e especialistas 
em restauração de áudio remixaram as faixas do disco a partir 
das fitas originais de oito canais, com versões tiradas da sessão 
e gravações demo de suas 17 músicas. O resultado é uma nova 
mixagem estéreo incrível, que se soma a um livreto de 40 páginas 
junto aos dois CDs do pack. Imperdível para os beatlemaníacos! 
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Curtas / LER&CIA

MÚSICA

ELZA SOARES LANÇA 
PLANETA FOME 

Quando ainda era aspirante a cantora, 
Elza foi ao programa “Calouros em 
Desfile”, na Rádio Tupi, apresentado por 
Ary Barroso. Ao vêla vestida com trajes 
simples e pobres, Ary perguntou: “De que planeta você veio, minha 
filha?”. Ela respondeu: “Do mesmo planeta que o senhor, do planeta 
fome”. O novo álbum de Elza, Planeta Fome, faz uma ponte entre o 
início da carreira de uma das maiores artistas brasileiras e os tempos 
atuais — o tempo de Elza e o tempo do Brasil. Em doze faixas, entre 
músicas inéditas e regravações, a artista fala sobre questões sociais e 
apresenta, pela primeira vez, uma canção que ela mesma compôs. 
O álbum conta ainda com uma série de participações especiais: 
BaianaSystem, Orkestra Rumpilezz, Virgínia Rodrigues, BNegão, Pedro 
Loureiro e Rafael Mik.  As versões em CD (R$ 25,90) e LP (R$ 94,90) já 
estão disponíveis nas lojas da Livrarias Curitiba.

GAMES

NOVIDADES EM STAR 
WARS: JOGO E FILME

Os fãs de Star Wars têm duas boas 
notícias para o final de 2019. Com 
previsão de lançamento para o dia 
15 de novembro, o novo jogo da 
franquia, Star Wars: Fallen Order (R$ 279,90), colocará você no papel de 
um Padawan Jedi que escapou do expurgo da Ordem 66, logo depois dos 
eventos do filme Star Wars: Episódio III - A Vingança dos Sith (2005). Em 
uma missão para reconstruir a Ordem Jedi, você precisa juntar as partes do 
seu passado despedaçado para completar seu treinamento, desenvolver novas 
e poderosas habilidades da Força, além de dominar a arte do sabre de luz – 
tudo enquanto fica um passo à frente do Império e seus mortais Inquisidores. 
Fãs de Star Wars logo vão reconhecer locais, armas, equipamentos e 
inimigos famosos ao mesmo tempo em que encontrarão uma variedade de 
novos personagens, lugares, criaturas e adversários inéditos. O jogo estará 
disponível para PlayStation 4, Windows PC e Xbox One.
Já em dezembro, é a vez de mais um episódio dos filmes entrar em 
cena. Star Wars: Episódio IX – A Ascensão Skywalker encerrará a trilogia 
estrelando Adam Driver como Kylo Ren; John Boyega como Finn; Oscar 
Isaac como Poe Dameron; Lupita Nyong’o como Maz Kanata e Mark 
Hamill como Luke Skywalker. Haverá também cenas com a atriz Carrie 
Fisher, a eterna Princesa Leia, gravadas para o filme Star Wars: Episódio 
VII – O Despertar da Força (2015), mas que não foram usadas. A previsão 
de lançamento no Brasil é para o dia 19 de dezembro.

LITERATURA

FAZENDO MEU 
FILME, LADO B

Toda história tem pelo 
menos dois lados. Quem 
acompanhou a série best 
seller Fazendo meu Filme, 
da autora Paula Pimenta, já 
conhece a versão da Fani, 
uma adolescente apaixonada 
por cinema que vê sua 
vida mudar quando surge 
a oportunidade de fazer 
um intercâmbio cultural 
e morar um ano em outro 
país. Agora, quase 11 anos 
depois do lançamento do 
primeiro livro da série, é a 
vez dos fãs conhecerem a 
versão de Leonardo Santiago, 
o primeiro amor de Fani. Em 
Fazendo meu Filme – Lado B 
(DE R$ 44,90, POR R$ 40), 
revisitamos a história a partir 
da perspectiva de Leo, o que 
nos permite compreender 
suas motivações e conhecer 
mais a fundo personagens 
que tiveram pouco destaque 
na visão de Fani. 
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OPINIÃO

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

CURITIBA 
• Shopping Curitiba (41) 3330-5183
• Shopping Estação (41) 3330-5118
• Shopping Mueller (41) 3330-5041
• Shopping Palladium (41) 3330-6777
• ParkShoppingBarigüi (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

INTERNET
SITE 
www.livrariascuritiba.com.br

SAC
0800 643 9697

FACEBOOK
facebook.com/grupolivrariascuritiba

TWITTER
twitter.com/livcuritiba

INSTAGRAM
instagram.com/grupolivrariascuritiba

YOUTUBE
youtube.com/grupolivrariascuritiba

 Ceia de Natal para mim 
não pode faltar peru recheado, 
carneiro assado, arroz com nozes, 
uma salada de batatas. Mas 
principalmente o peru recheado 
com farofa úmida. E essa farofa tem 
que ter salgado e doce. Normalmente 
bacon e alguma fruta (eu amo 
com damasco). Eu sou a mulher da farofa, então, para 
mim, ela é tipo a picanha para os churrasqueiros.”

Luana Wojciechowski, chef de cozinha, compartilha 
suas receitas no @eueminhacozinha

  A comida inesquecível e 
imprescindível para mim, no Natal, é a 
rabanada. Traz de volta minha infância. 
Minha avó paterna era portuguesa. 
Nossa família era muito grande e a 
noite de Natal sempre era em sua casa. 
A travessa de rabanada era enorme, 
mas eu sempre ficava por perto porque 
tinha medo que não sobrasse para mim. Adorava, como 
adoro, aquele pão empanado com açúcar e canela.”

Marian Guimarães é jornalista e colunista de 
gastronomia da Revista Where Curitiba.

Qual comida de Natal é 
inesquecível para você? 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

HEBERT COELHO/ DIVULGAÇÃO

 Minha comida inesquecível de 
Natal é o arroz de forno da minha avó. 
Uma receita que funciona como prato 
único ou como acompanhamento. 
É inesquecível pelo sabor, pelo 
cheiro dele assando, mas também 
pelas lembranças de família reunida, 
presentes e muitas risadas. A receita pode 
variar, mas aqui é feita com camadas de arroz já cozido, 
purê de batatas e uma carne moída bem temperada com 
azeitona, milho, ervilha, ovo e o que mais você gostar.”

Guilherme Guzela, chef de cozinha (@guiguzela). 
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TRÊS MULHERES

De R$ 49,90

Por R$ 44,90

A EVOLUÇÃO 
IMPROVÁVEL

De R$ 49,90

Por R$ 44,90

A MÃE PERFEITA

De R$ 44,90

Por R$ 39,90

AS COISAS SÃO 
COMO ELAS SÃO

De R$ 49,90

Por R$ 44,90

A FAMÍLIA ADDAMS

De R$ 49,90

Por R$ 44,90

OS PRESIDENTES

De R$ 49,90

Por R$ 44,90

O CAMINHO DA 
FELICIDADE

De R$ 39,90

Por R$ 35,90

DE FRENTE COM O 
SERIAL KILLER

De R$ 44,90

Por R$ 39,90

O PEQUENO 
PRÍNCIPE

De R$ 21,90

Por R$ 18,90

GUINNESS 2020

De R$ 99,90

Por R$ 84,90

DO MIL AO MILHÃO

De R$ 34,90

Por R$ 31,40

NASCE UMA MÃE

De R$ 39,90

Por R$ 35,90

PRISIONEIROS DA 
MENTE

De R$ 34,90

Por R$ 31,40

MEU PLANO PERFEITO  
Capa PU

De R$ 79,90

Por R$ 67,90

SHERLOCK HOLMES 
BOX

De R$ 139,90

Por R$ 99,90

MEU PLANO PERFEITO
Capa Flores

De R$ 69,90

Por R$ 58,90

ACORDA MENINA
planner

De R$ 59,90

Por R$ 49,90

BTS - A ascensão do 
Bangtan

De R$ 29,90

Por R$ 26,90



LER&CIA / Livros
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DE R$ 49,90

POR R$ 44,90
O GÊNIO DO CRIME
JOÃO CARLOS MARINHO/ Global 

O que faz uma história publicada 
há 50 anos seguir entusiasman-
do os leitores até hoje? Esta edi-
ção especial repleta de novidades é 
uma tentativa de resposta. A obra 
já vendeu mais de um milhão de 
exemplares.

DE R$ 99,90 

POR R$ 89,90 
METRÓPOLIS 
THEA VON HARBOU/ Aleph 

Na cidade futurística de Metrópo-
lis, a população divide-se em dois 
andares. No primeiro, uma elite que 
desfruta dos prazeres da vida; no 
segundo, os trabalhadores lutam 
para sobreviver. A fúria dos oprimi-
dos poderá mudar tudo.

DE R$ 49,90 

POR R$ 44,90 
A CONQUISTA DA PAZ
ELIANA MACHADO COELHO, 
SCHELLIDA/ Lúmen

Antonella e Enrico têm cinco filhos 
bem criados, adultos e indepen-
dentes. A família é alicerçada em 
todos os sentidos, até que se veem 
abalados pelo falecimento repenti-
no do pai. 

DE R$ 39,90 

POR R$ 35,90 
ACORDEI APAIXONADO 
POR VOCÊ 
TAMMY LUCIANO/ Valentina

Carlos Rafael, o Cafa, é o típico ga-
roto carioca: encantador. Sua roti-
na, até então perfeita, muda com-
pletamente quando é atacado por 
três homens. Ele passa a repensar e 
questionar suas decisões. 

DE R$ 49,90 

POR R$ 44,90 
SAGARANA 
JOÃO GUIMARÃES ROSA/ Global 

É o livro que marcou a estreia de 
Guimarães Rosa na literatura bra-
sileira. Essa edição traz apresenta-
ção de Walnice Nogueira Galvão e 
texto de Antonio Candido publica-
do no lançamento da obra. Leitura 
obrigatória Fuvest 2020.

DE R$ 52,90 

POR R$ 47,60 
A FILHA ESQUECIDA
ARMANDO LUCAS CORREA/ Jangada  

Em 1939, um casal vê seus sonhos 
destruídos pelos nazistas. Enquan-
to Júlio é levado para um campo 
de concentração, a esposa Aman-
da foge para o sul da França, onde 
é obrigada a fazer uma escolha im-
possível. 

LANÇAMENTOLANÇAMENTO

LANÇAMENTOLANÇAMENTO

LANÇAMENTO
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DISPONÍVEL A 
PARTIR DE

20/11/19

DE R$ 49,90 

POR R$ 44,90 
A BICICLETA 
DE CARGA
MIGUEL SANCHES NETO/ 
Companhia das Letras

Por trás de uma aparência 
familiar, cotidiana, as histó-
rias que o autor conta reve-
lam as múltiplas facetas e 
a dificuldade de comunica-
ção que marca os relacio-
namentos entre homens, 
mulheres, pais e filhos.
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Como as democracias morrem
de 64,90 por 58,40

Churchill & Orwell
de 69,90 por 62,90

Mulherzinhas
de 89,90 por 80,90

Darwin por Darwin
de 69,90 por 62,90

Malala
de 59,90 por 53,90

Diário de Pilar  
na Amazônia
de 59,90 por 53,90
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FIM DE ANO COM A EDITORA PLANETA
CONFIRA A SELEÇÃO ESPECIAL DE TÍTULOS DA PLANETA 

COM LIVROS DE ROMANCE, POESIA E CRÔNICA,  
BIOGRAFIA, FANTASIA E AUTOAJUDA

A DISTÂNCIA ATÉ  
A CEREJEIRA          

PAOLA PERETTI                    

DE: R$ 44,90 
POR: R$ 35,90

ETERNA 
VIGILÂNCIA    

EDWARD SNOWDEN                  

DE: R$ 44,90 
POR: R$ 39,90

FELICIDADE – 
MODOS DE USAR                   

CORTELLA,  
KARNAL E PONDÉ                  

DE: R$ 42,90 
POR: R$ 35,90

ARRUME A  
SUA CAMA      
WILLIAM H. 
MCRAVEN          

DE: R$ 31,90 
POR: R$ 24,90

AS AVENTURAS  
DE MIKE          

GABRIEL DEARO                 

DE: R$ 37,90 
POR: R$ 32,90

A VOZ DA SEREIA 
VOLTA NESTE LIVRO     
AMANDA LOVELACE                  

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

MUNDOS 
APOCALÍPTICOS        

JOHN JOSEPH 
ADAMS (ORG.)               

DE: R$ 89,90 
POR: R$ 79,90

NADA MENOS  
QUE TUDO         

RODRIGO JANOT             

DE: R$ 55,90 
POR: R$ 49,90

O PALHAÇO E O 
PSICANALISTA                    

CHRISTIAN DUNKER                   

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

O DILEMA DO 
PORCO-ESPINHO
LEANDRO KARNAL         

DE: R$ 36,90 
POR: R$ 28,90

IRMÃ DULCE, A 
SANTA DOS POBRES         
GRACILIANO ROCHA                

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

LIBERDADE, 
FELICIDADE E  

FODA-SE!          
MIRIAN 

GOLDENBERG                    

DE: R$ 34,90 
POR: R$ 27,90

VOCÊ SABIA?     
LUKAS MARQUES  
E DANIEL MOLO                  

DE: R$ 36,90 
POR: R$ 28,90

PRA VOCÊ QUE 
TEVE UM DIA RUIM       
VICTOR FERNANDES            

DE: R$ 36,90 
POR: R$ 28,90

POR ONDE FOR O 
TEU PASSO, QUE 
LÁ ESTEJA O TEU 

CORAÇÃO
PE. FÁBIO DE MELO          

DE: R$ 44,90 
POR: R$ 36,90

PARA TODAS AS 
PESSOAS INTENSAS         

IANDÊ 
ALBUQUERQUE                 

DE: R$ 39,90 
POR: R$ 31,90

O TATUADOR DE 
AUSCHWITZ      

HEATHER MORRIS          

DE: R$ 46,90 
POR: R$ 37,90

P.S. DE PARIS           
MARC LEVY                  

DE: R$ 44,90 
POR: R$ 35,90

LIVROS COM 
DESCONTOS 
ESPECIAIS
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DE R$ 64,00 

POR R$ 57,60 
JESUS A VERDADEIRA 
HISTÓRIA 
JACQUES DUQUESNE/ Geração 
 

Quem foi Jesus? O historiador fran-
cês Jacques Duquesne traz um li-
vro polêmico. Partindo de fontes 
históricas e bíblicas, confirma fatos, 
derruba mitos e traça a verdadeira 
história do camponês.

DE R$ 66,60 

POR R$ 59,90 
HISTÓRIA DA BRUXARIA 
JEFFREY B. RUSSELL, BROOKS 
ALEXANDER/ Goya

Discute o tema sob diferentes pers-
pectivas. Os autores examinam a 
gênese, o auge e o declínio da caça 
às bruxas e revelam como a bruxa-
ria sobreviveu, ressurgiu, se reci-
clou e atua na sociedade contem-
porânea.

DE R$ 69,90 

POR R$ 62,90 
MULHERES, MITOS 
E DEUSAS
MARTHA ROBLES/ Goya

Ao tomar contato com a história e 
os dilemas vividos por figuras como 
Afrodite, Cinderela, Simone de Be-
auvoir e Virginia Woolf, a autora nos 
guia em uma viagem para ressigni-
ficar o papel feminino no mundo.

LANÇAMENTO

LER&CIA / Livros

SA
ÚD

E

DE R$ 30,00 

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

O livro Não coma veneno reúne di-
versas dicas importantes de ali-
mentos e vitaminas que podem 
ajudar a evitar doenças como o 
câncer e o Mal de Alzheimer. Edi-
ção revisada e ampliada.

DE R$ 37,60 

POR R$ 33,80 
AROMATERAPIA & 
ÓLEOS ESSENCIAIS
FLAVIO PENTEADO/ Nova Senda

A aromaterapia se utiliza do olfato 
e das propriedades de óleos essen-
ciais para restabelecer o equilíbrio 
e a harmonia pessoal. É a chamada 
"cura pelo cheiro".

LANÇAMENTO

DE R$ 53,80 

POR R$ 48,40 
ESSENCIAL´ MENTE REIKI
AILLA PACHECO / Nova Senda 

Explora o contexto histórico, filo-
sófico, científico e cultural do Rei-
ki, investigando sua eficácia como 
prática terapêutica na prevenção e 
na promoção da saúde e abordan-
do sua relação com outras áreas.

LANÇAMENTO

DISPONÍVEL A 
PARTIR DE
08/11/19
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DESTAQUES!

DE R$ 72,00

DE R$ 82,00
DE R$ 39,00

Você, seu Filho e a Escola

Personagens ou
pacientes? 2

A Escola do Futuro

POR R$ 64,80 

POR R$ 73,80 POR R$ 35,00 

Psicologia do
Cotidiano 2

O Mundo da
Criança - 13.ed.

DE R$ 75,00 DE R$ 199,00 
POR R$ 67,50 POR R$ 179,00 

Isto é Design de 
Serviço na Prática

DE R$ 160,00 
POR R$ 144,00  

DE R$ 59,00 
POR R$ 53,00

A Cura do Ciúme

DE R$ 72,00 

DE R$ 205,00 

POR R$ 64,80

POR R$ 184,50

Mente sem Barreiras

Clínica Médica - 5.ed.

Manual de Mindfulness 
e Autocompaixão

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

DE R$ 120,00 
POR R$ 108,00 

A Bíblia da Fotografi a

DE R$ 95,00 
POR R$ 85,50 

Liderança de Alto 
Nível - 3.ed.



LER&CIA / Entrevista

 > Para entender a história e a sociedade brasileira 
é fundamental compreender como foi o período 
escravagista, seu funcionamento e as marcas que 
ele deixou para a nossa sociedade. Apesar da 
importância do tema, ainda são poucos os livros que 
o exploram em profundidade. Foi para preencher 
essa lacuna que o escritor Laurentino Gomes se 
debruçou durante seis anos em livros, documentos, 
além de viagens a locais que marcaram a época. 

Novas informações e um olhar diferente sobre a dinâmica 
que mudou para sempre o país são as contribuições que o au
tor traz na trilogia Escravidão, cujo primeiro volume foi lançado 
recentemente. Em entrevista exclusiva à LER&CIA, Laurentino 
contou sobre o processo de produção da obra e falou sobre a he
rança africana e escravagista para o Brasil, país que recebeu qua
se 5 milhões de cativos africanos, cerca de 40% do total dos 12 
milhões embarcados para as Américas. “Uma sociedade, ou um 
país, que não estuda história é incapaz de entender a si mesmo 
porque desconhece as suas raízes. Como não sabe de onde veio, 
provavelmente também não saberá o que (ou quem) é hoje e 
muito menos o que será no futuro.”

LER&CIA | Como foram as pesquisas para 
esta nova trilogia? 
Laurentino Gomes | Ao todo, foram seis 
anos de pesquisas, nos quais li quase du
zentos livros sobre o tema e viajei por 
doze países em três continentes. Estive 
em Cartagena, na Colômbia, que foi o 
principal porto negreiro do antigo im
pério colonial espanhol. Depois percor
ri o sul dos Estados Unidos, cenário da 
Guerra da Secessão, em que mais de 
750 mil pessoas morreram para que a 
escravidão fosse abolida pelo presidente 
Lincoln. Em seguida, morei em Portu
gal durante seis meses. A partir dali fiz 
cinco viagens a oito diferentes países 
africanos: Cabo Verde, Senegal, Marro
cos, Angola, Gana, Benim, Moçambi
que e África do Sul. Também estive em 
Londres e Liverpool, na Inglaterra, que 
foram grandes centros de construção e 
financiamento de navios negreiros até o 

AS MARCAS DA 
ESCRAVIDÃO

5
MILHÕES

É o número de 
cativos africanos 
que chegaram ao 
Brasil, cerca de 40% 
do total dos doze 
milhões embarcados 
para as Américas. 
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final do século 18. Além disso, per
corri o Brasil, visitando, entre outros 
lugares, quilombos no estado da Pa
raíba; usinas e engenhos de canade
açúcar em Pernambuco e na Bahia; 
a Serra da Barriga, em Alagoas, onde 
morreu Zumbi dos Palmares; o Vale 
do Paraíba, em São Paulo, as antigas 
minas de ouro e diamantes em Mi
nas Gerais e o Cais do Valongo, que 
foi o maior porto negreiro das Amé
ricas no século 19. Em resumo, fiz 
uma gigantesca reportagem jorna
lística, que agora transformo em três 
livros a serem publicados até 2021.

De que forma o tema ainda carece de 
compreensão na sociedade brasileira?
Estudar a herança africana e escra
vagista é fundamental para entender 
a história do Brasil e as dificuldades 
e características do país atualmente.

O tema costuma ser muito popu
lar no carnaval e outras manifesta
ções populares, como se vê nos des
files das escolas de samba do Rio de 
Janeiro e de São Paulo. Apesar disso, 
são poucas as obras no mercado edi
torial que explicam o assunto em de
talhes e linguagem acessível ao lei
tor comum. O objetivo dessa minha 
nova trilogia é preencher essa lacuna. 
No final do século 17, o padre jesuí
ta Antônio Vieira cunhou uma frase 
famosa. “O Brasil tem seu corpo na 
América e sua alma na África”, afir
mava ele. No meu entender, é uma 
frase profética, que se torna cada vez 
mais verdadeira com o passar do tem
po. E continua atual ainda hoje.

O Brasil foi o maior território es
cravagista do hemisfério ocidental. 
Recebeu quase 5 milhões de cati
vos africanos, cerca de 40% do to
tal dos 12 milhões embarcados para 
as Américas. Como resultado, tem 
hoje a maior população negra do 
mundo, com exceção apenas da Ni
géria. Foi também o país que mais 
tempo resistiu a acabar com o trá

Estudar história é uma 
tarefa fundamental em um 
Brasil que, pela primeira 
vez em mais de 500 
anos, convida todos os 
brasileiros a participar da 
construção do futuro em 
um regime de democracia 
representativa.”

Entrevista / LER&CIA

fico negreiro e o último a abolir o 
cativeiro, pela Lei Áurea de 1888 – 
quatro anos depois de Porto Rico e 
dois depois de Cuba.

A escravidão foi a experiência 
mais determinante na história brasi
leira, com impacto profundo na cul
tura e no sistema político que deu 
origem ao país depois da indepen
dência. Nenhum outro assunto é 
tão importante e tão definidor para 
a construção da nossa identidade.

Por que entender essa prática é tão fun-
damental para compreendermos nossa 
história?
Acho que a melhor maneira de en
frentar os desafios é pelo estudo da 
história. Precisamos entender e refle
tir sobre o que aconteceu.  Uma so
ciedade ou um país que não estuda 
história é incapaz de entender a si 
mesmo porque desconhece as suas 
raízes. Como não sabe de onde veio, 
provavelmente também não saberá o 
que (ou quem) é hoje e muito menos 
o que será no futuro. Por isso, estudar 
história é uma tarefa fundamental 
em um Brasil que, pela primeira vez 
em mais de 500 anos, convida todos 
os brasileiros a participar da constru
ção do futuro em um regime de de
mocracia representativa. Só pelo co
nhecimento será possível preparar, ou 
qualificar, os cidadãos brasileiros para 
a difícil tarefa de fazer escolhas e orga
nizar a realização do país dos nossos 
sonhos. Isso inclui o racismo e o passi
vo social resultante da escravidão.

No Brasil, a preservação dos documen-
tos e locais que remetem a esse período 
é pouco valorizada?
Infelizmente, até hoje não temos no 
Brasil um grande museu nacional da 
escravidão e se você vai nos nossos 
museus históricos, também ali o tema 
é tratado de forma secundária. Acredi
to que isso seja resultado de um pro
jeto nacional inconsciente, mas deli
berado, com o objetivo de esquecer o 
assunto.

Até alguns anos atrás, tornouse 
ideia comum que os documentos da 
escravidão teriam sido destruídos e 
malconservados, o que torna o estu
do do tema difícil, quando não im
possível. Isso é verdade apenas em 
parte. De fato, parte da documenta
ção histórica, relacionada aos regis
tros de compra e venda de escravos 
na antiga Alfândega do Rio de Janei
ro, foi destruída por ordem de Rui 
Barbosa, então ministro da Fazen
da, logo depois da Proclamação da 
República. 

Com essa medida, os republica
nos queriam, segundo se diz na épo
ca, “apagar uma mancha” na histó
ria brasileira, o que, obviamente, foi 
inútil porque a “mancha” nunca se 
apagou. Mas, apesar disso, restaram 
inúmeras outras fontes preciosas, re
lativamente intactas e pouco explo
radas. Isso inclui inquéritos policiais 
e processos na justiça envolvendo os 
escravos e seus senhores, testamen
tos e inventários pósmorte, certi
dões de batismo, casamento e óbito, 
em anúncios de fuga ou de compra 
e venda de cativos registrados nos 
jornais da época ou em documen
tação cartorial. Existem também 
depoimentos de viajantes que visi
taram o Brasil na época e deixaram 
preciosos relatos a respeito da escra
vidão. Tudo isso tem ajudado os his
toriadores a reconstruírem nos mí
nimos detalhes essa grande história 
brasileira de dor e sofrimento.

>>>
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Quais as principais marcas que esse período deixou 
em nossa sociedade? Diria que é uma ferida aberta 
por aqui?
O legado da escravidão está presente na rea
lidade brasileira neste início de século 21 de 
duas formas. A primeira são os indicadores so
ciais, que mostram um abismo de oportunida
des entre a população branca, descendente de 
europeus, e a população de origem africana. 
Isso faz com que, por exemplo, nas 500 maio
res empresas que operam no Brasil, apenas 
4,7% dos postos de direção e 6,3% dos cargos 
de gerência sejam ocupados por negros.  Os 
brancos são também a esmagadora maioria 
em profissões qualificadas, como engenheiros 
(90%), pilotos de aeronaves (88%), professores 
de medicina (89%), veterinários (83%) e advo
gados (79%).

O segundo legado é o preconceito racial. O 
racismo é uma consequência histórica, resulta
do da escravização de milhões de africanos de 
pele negra, que resultou na construção de uma 
sociedade de castas, em que alguns têm aces
so a oportunidades de renda, trabalho, educa
ção, saúde, moradia e aos recursos do Estado, 
e outros, não. O racismo é, portanto, uma for
ma de hierarquização de poder. Esta é uma das 
marcas mais profundas e duradouras da escra
vidão africana nas Américas:  o nascimento de 
uma ideologia racista, que passou a associar a 
cor da pele à condição de escravo. Por essa ide
ologia, usada como justificativa para o comér
cio e a exploração do trabalho cativo, o negro 
seria naturalmente selvagem, bárbaro, pregui
çoso, idólatra, de inteligência curta, canibal, 
promíscuo, “só podendo ascender à plena hu
manidade pelo aprendizado na servidão”, na de
finição do africanista brasileiro Alberto da Costa 
e Silva. Sua vocação natural seria, portanto, o 
cativeiro, onde viveria sob a tutela dos brancos, 
podendo, dessa forma, alçar eventualmente um 
novo e mais avançado estágio civilizatório. Essa 
ideologia, no meu entender, permanece ainda 
hoje oculta nas formas preconceituosas de rela
cionamentos entre brancos e negros no Brasil.

A escravidão, mesmo de forma velada, ainda é um 
problema social no Brasil e no mundo. Como você 
vê essa questão?
A escravidão é parte do código genético brasilei

ro. Existiu desde o início da ocupa
ção portuguesa até quase o final do 
século 19. Envolveu tanto indígenas 
brasileiros quanto africanos escravi
zados. Antes de investir maciçamen
te no tráfico de cativos africanos, os 
portugueses tentaram de todas as 
maneiras suprir as necessidades de 
mão de obra da colônia com escra
vos indígenas.

Estimase que na época da che
gada de Cabral haveria entre 3 e 4 
milhões de indígenas brasileiros, 
distribuídos em centenas de tribos. 
Falavam mais de mil línguas e re
presentavam uma das maiores di
versidades culturais e linguísticas 
do mundo. A escravidão acabou, le
galmente e formalmente, com a Lei 
Áurea de 13 de maio de 1888. Mas, 
infelizmente, continua a existir no 
Brasil e no mundo todo sob outras 
formas, mais sutis e disfarçadas de 
exploração do trabalho, de manei
ras desumanas, indignas e inaceitá
veis para os padrões éticos que jul
gávamos ter atingido neste início de 
século 21. Uma organização britâ
nica, a AntiSlavery International 

O tema costuma ser 
muito popular no 
carnaval e outras 
manifestações 
populares, como 
se vê nos desfiles 
das escolas de 
samba do Rio de 
Janeiro e de São 
Paulo. Apesar disso, 
são poucas as 
obras no mercado 
editorial que 
explicam o assunto 
em detalhes e 
linguagem acessível 
ao leitor comum.”

LER&CIA / Entrevista

LEIA

ESCRAVIDÃO
LAURENTINO GOMES/ 
Globo Livros
DE R$ 49,90

POR R$ 44,90

Roda de conversa 
com as mulheres do 
Quilombo Caiana dos 
Crioulos, na Zona 
Agreste da Paraíba. 
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(mais antiga entidade de defesa dos 
direitos humanos, fundada em 1823 
para combater o tráfico negreiro), 
afirma que existem hoje mais escra
vos no mundo do que em qualquer 
período nos 350 anos de escravidão 
africana nas Américas. Seriam 20 
milhões de pessoas vivendo hoje em 
condições de vida e trabalho análo
gas às da escravidão – ou seja, quase 
o dobro do total de cativos trafica
dos no Atlântico até meados do sé
culo 19. Ainda segundo a AntiSla
very Internacional, a cada ano cerca 
de 80 mil pessoas são traficadas in
ternacionalmente ou mantidas sob 
alguma forma de cativeiro, impos
sibilitadas de retornar livremente e 
por seus próprios meios aos locais 
de origem. E, lamentavelmente, o 
nosso Brasil aparece sempre com 
destaque nesta lista suja.

Neste primeiro livro você reconta a fase 
inicial, começando pelo primeiro leilão 
de escravizados africanos. Teve alguma 
história ou detalhe desse período que 
mais te chamou a atenção?
Um detalhe que me chamou mui

to a atenção, e também me deixou 
assustado, diz respeito aos altos ín
dices de mortalidade do tráfico de 
escravos e ao comportamento dos 
tubarões que seguiam as rotas dos 
navios negreiros. Durante mais de 
três séculos e meio, o Atlântico foi 
um grande cemitério líquido. Pelo 
menos 1,8 milhão de cativos morre
ram durante a travessia e foram se
pultados no mar. Isso significa que, 
sistematicamente, ao longo de todo 
esse período, em média, 14 escravos 
foram lançados da amurada de um 
navio todos os dias. Por essa razão, 
os navios que faziam a rota África
Brasil eram chamados de “tumbei
ros”, ou seja, tumbas flutuantes.

Os cadáveres eram então atira
dos por sobre as ondas, sem qual
quer cerimônia, às vezes sem ao 
menos a proteção de um pano ou 
lençol, para serem imediatamente 
devorados pelos tubarões e outros 
predadores marinhos. Segundo inú
meras testemunhas da época, mor
tes tão frequentes e em cifras tão 
grandes fizeram com que esses gran
des peixes mudassem suas rotas mi
gratórias, passando a acompanhar os 
navios negreiros na travessia do oce
ano, à espera dos corpos que seriam 
lançados sobre as ondas. Esses ritu
ais eram parte da rotina a bordo.

No livro, você desmente mitos e traz 
passagens polêmicas. Quais você des-
tacaria?
Há hoje uma guerra no calendá
rio cívico nacional envolvendo dois 
personagens e duas datas impor
tantes relacionadas à história da es
cravidão. A primeira data é o 13 de 
maio, dia da assinatura da Lei Áurea, 
pela Princesa Isabel, em 1888. A se
gunda, o 20 de novembro, da mor
te do herói dos Palmares, em 1695. 
Qual delas seria mais importante e 
digna da reverência dos brasileiros 
neste início de século 21? A polêmi

ca é menos trivial do que se imagi
na. Nela aparecem diferentes visões 
a respeito da história da escravidão, 
seus acontecimentos e personagens, 
como também do seu legado para as 
atuais e futuras gerações. Os defen
sores do 13 de maio reverenciam a 
Princesa Isabel no papel que lhe foi 
atribuído no século 19 pelo jornalis
ta e abolicionista negro José do Pa
trocínio: o de “Redentora” da liber
dade dos cativos no Brasil. Os aliados 
de Zumbi e do 20 de novembro, ao 
contrário, acreditam que a Lei Áu
rea foi apenas um ato de fachada da 
elite agrária escravocrata brasileira 
que até então defendera com unhas 
e dentes o regime escravagista. Por 
essa visão, a luta dos escravos brasi
leiros estaria mais bem representada 
pelo herói de Palmares e a data de 
seu sacrífico nas matas de Alagoas.

É uma guerra que ainda está 
longe de acabar, só vai se resolver 
pelo estudo da história da escravi
dão e pela maneira como vamos en
carar esses personagens e aconteci
mentos no futuro. 

Por outro lado, tivemos heranças positi-
vas das raízes africanas em nossa socie-
dade. Como se dá essa contribuição?
A escravidão é uma história de dor e 
sofrimento. Mas dela também nas
ceu muita beleza. No livro, eu mos
tro que em nossas raízes africanas há 
uma história de domínio e opressão 
de um grupo de seres humanos pelo 
outro, de muita crueldade e injus
tiça. Mas há também beleza e en
cantamento. São da África a capa
cidade de resistência e adaptação, a 
resiliência, a criatividade, o vigor, o 
sorriso fácil, a hospitalidade, a ale
gria, a música, a dança, a culinária, 
as crenças religiosas e outros aspec
tos que transformaram o Brasil em 
uma sociedade plural e multifaceta
da, marcada por cores e ritmos que 
hoje nos diferenciam no mundo.l

Entrevista / LER&CIA

DIVULGAÇÃO
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LER&CIA / Livros
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DE R$ 69,90 

POR R$ 62,90 
BOX OS IMORTAIS
Editora Escala

Uma coleção obrigatória na prate-
leira dos apaixonados por carros. 
Em quatro volumes, Os Imortais 
conta a história dos grandes clássi-
cos do mundo automobilístico. São 
obras repletas de imagens históri-
cas e textos cheios de detalhes.  

DE R$ 98,00 

POR R$ 88,00 
A ELEGÂNCIA DO AGORA  
COSTANZA PASCOLATO/ Tordesilhas 

Ao completar 80 anos, a empre-
sária Costanza Pascolato revê sua 
trajetória associando memórias da 
sua vida a dicas de elegância e es-
tilo. Ela foi à luta para ocupar espa-
ços, defender suas paixões, ser res-
peitada e conseguir trabalho.

DE R$ 20,00 

POR R$ 17,40 
VÉRTICES DO TEMPO
MARILINA BACCARAT DE ALMEIDA 
LEÃO/ Autores Paranaenses

Nem sempre achamos que pode-
mos percorrer as arestas da vida. 
Duvidamos, muitas vezes, de nós 
mesmos, de que não seremos ca-
pazes de caminhar pelas esquinas 
do tempo e buscar a felicidade.

LANÇAMENTO

DE R$ 120,00 

POR R$ 108,00 
NÃO TROPECE 
NA REDAÇÃO 
MARIA TEREZA DE QUEIROZ 
PIACENTINI/ Bonijuris 

Uma obra completa sobre o bom 
uso da língua portuguesa na sua 
dimensão gramatical, ortográfica e 
de estilo. Direcionada a redatores, 
revisores e a quem mais queira es-
crever com clareza e coerência.
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DE R$ 79,90 

POR R$ 71,90 
LINGUAGEM 
DANIEL L. EVERETT/ Contexto 

Este livro narra a história da inven-
ção mais incrível da humanidade: 
a linguagem. Daniel L. Everett, lin-
guista norte-americano com dé-
cadas de pesquisas, incluindo es-
tudos com línguas indígenas do 
Brasil, traça a evolução da lingua-
gem através de 60 mil gerações. 

LANÇAMENTO

DE R$ 49,90

POR R$ 44,90
PONTO DE 
INFLEXÃO 
FLÁVIO AUGUSTO DA SILVA/ 
BUZZ

Tomamos milhares de 
decisões diariamente. Po-
rém, algumas delas não 
são decisões corriqueiras. 
São escolhas especiais, 
que têm o poder de mu-
dar o rumo do roteiro de 
nossa vida. A elas o autor 
chama de "ponto de in-
flexão". 

AD
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DE R$ 39,90 

POR R$ 35,90 
MOLLY
COLLIN BUTCHER/ Faro

Quando um ex-policial teve a ideia 
de criar uma agência para procurar 
por animais desaparecidos, ele per-
cebeu que precisava de ajuda. En-
tão, viu uma foto num site de ani-
mais para doação e seu coração 
disparou por Molly.

LANÇAMENTO
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A casa na árvore 
com 13 andares

Piadas para rachar 
o bico

Uma breve história 
do mundo

Criando Meninos

DE R$ 38,80
PORR$ 34,90

DER$ 49,80
POR R$ 44,80

DE R$ 34,80
PORR$ 31,30

DE R$ 64,40
POR R$ 57,95

Quem pensa 
Enriquece

DE R$ 48,40
POR R$ 43,55

Uma seleção especial para o seu Natal!

Anuncio_LER_CIA_89_OK.indd   1 30/09/2019   16:03:27
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DE R$ 69,90 

POR R$ 62,90 
DELÍCIAS DA IZABEL 
IZABEL ALVARES/ Alaúde 

Conhecida por sua passagem vito-
riosa pela segunda edição do Mas-
terChef, Izabel Alvares, adepta da 
dieta low carb, criou mais de 100 re-
ceitas saudáveis para todas as ho-
ras do dia.

DE R$ 139,90 

POR R$ 125,90 
BOX TEMPERO BRASILEIRO
Editora Lafonte

O box Tempero Brasileiro traz uma 
riqueza de sabores com receitas 
incríveis preparadas por grandes 
chefs que têm o Brasil no sangue ou 
no coração – com dicas para deixá-
-las ainda mais simples e fáceis.

DE R$ 69,90 

POR R$ 62,90 
BOX BÍBLIA DO 
CHURRASCO
Editora Lafonte 

O mais completo guia para quem 
quer preparar e saborear o melhor 
da carne assada na brasa. Incre-
mente seus conhecimentos e sua 
técnica.

DE R$ 69,90 

POR R$ 62,90 
BÍBLIA DA CACHAÇA
RICARDO DITCHUN/ Editora Lafonte

A produção da cachaça artesa-
nal é um mundo à parte. Neste li-
vro, você encontra detalhes dos ti-
pos e até a lista dos 100 rótulos que 
abrem as portas do paraíso com 
apenas uma bicadinha. 

DE R$ 49,90 

POR R$ 44,90 
ESTADOS UNIDOS 
NA PRÁTICA 
VIRGILIO GALVÃO/ Contexto 

Virgilio Galvão, brasileiro que tro-
cou sua terra natal por Nova York, 
mostra com olhar clínico e sem 
concessões tudo o que se preci-
sa saber para entender essa nação 
nos detalhes mais íntimos.

DE R$ 95,00 

POR R$ 85,50 
VIAGENS, VINHOS, 
HISTÓRIA
MILTON MIRA DE ASSUMPÇÃO FILHO/ 
M. Books

O conceito básico deste guia é ofe-
recer ao leitor recomendações e 
sugestões para que possa progra-
mar melhor suas viagens para as 
regiões vinícolas em vários países. 

LANÇAMENTO

LANÇAMENTO

Livros / LER&CIA

PS
IC

OL
OG

IA

DE R$ 49,00 

POR R$ 44,00 
COMO EDUCAR MENINOS 
MICHAEL C. REICHERT/ Nversos 

O autor explica como os paradig-
mas de educação relacionados aos 
meninos - não demonstrar seus 
sentimentos e ser forte todo o tem-
po, por exemplo - podem levá-los à 
raiva, ao isolamento e a comporta-
mentos destrutivos. 

LANÇAMENTO

FI
LO

SO
FI

A

DE R$ 45,00 

POR R$ 40,50 
O CORAÇÃO DAS COISAS 
LEANDRO KARNAL/ Contexto 

O título Coração das coisas foi em 
homenagem a uma crônica ho-
mônima. A ideia é que tudo pos-
sui uma parte interna, um coração, 
uma alma, uma essência, se nosso 
senso filosófico não estiver de mau 
humor.
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Valerian – Volume 5
Jean-Claude Mézières 
e Pierre Christin

Nobre lobo
Gustavo Tertoleone 
e João Gabriel

Fortaleza da Solidão
Derek Fridolfs e 
Dustin Nguyen

Um chef hardcore
Henrique Fogaça

De R$ 84,00

R$ 62,90

De R$ 69,90

R$ 21,60

De R$ 24,90

R$ 85,50
por por por

R$ 75,60
por

De R$ 95,00

receitinhas para você
Vários autores

kit

• Sabores do dia a dia
• Chocolate
• Culinária baiana
• Pães
• Biscoitos, geleias, patês 
e acompanhamentos

De R$ 75,00

R$ 67,50
por

Anuncio - ler e cia.indd   1 27/09/19   11:51
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A EQUAÇÃO DO MILAGRE
Hal Elrod
Em seu novo livro, o autor do best-seller
O milagre da manhã compartilha
o segredo para desbloquear seu
potencial completo – o dia todo,
todos os dias. 

De: R$ 39,90

Por: R$ 35,90

NOSSA CASA ESTÁ EM CHAMAS
Malena Ernman; Svante Thunberg;
Greta Thunberg; Beata Thunberg
Como a luta de uma jovem sueca
contra a crise climática teve
impacto mundial.
De: R$ 39,90

Por: R$ 35,90  

CARI MORA
Thomas Harris
O novo e surpreendente livro
de Thomas Harris, autor do clássico
contemporâneo O silêncio dos inocentes.
De: R$ 39,90

Por: R$ 35,90

FAMÍLIA É TUDO
Carpinejar
No livro, o autor compartilha 
com o coração muitas histórias
de vida, emocionando e trazendo
verdade ao leitor.
De: R$ 34,90

Por: R$ 31,40

EXPEDIÇÃO ORIENTE
Heloisa Schurmann

O sonho de uma volta ao mundo
e suas descobertas.

De: R$ 49,90

Por: R$ 44,90

 

OS MELHORES PRESENTES ESTÃO AQUI!

AMOR SOB ENCOMENDA
Carina Rissi

Novo romance da autora da série Perdida.
Melissa Gouvêa está totalmente focada na profissão

e é surpreendida quando descobre que terá que produzir o
casamento de seu recente ex. A bagunça em sua vida aumenta

quando ela se vê dividindo o apartamento com o cara
mais irritante e lindo que ela conhece. Até que

se dá conta de que seu coração nunca correu tanto perigo...

De: R$ 44,90

Por: R$ 40,40

RAUL SEIXAS
Carlos Minuano

Um mergulho por trás das principais
composições de um dos maiores

nomes do rock brasileiro, com novas
histórias e fotografias inéditas.

De: R$ 59,90

Por: R$ 53,90

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
A REDE DE ALICE
Kate Quinn
Um romance histórico hipnotizante
sobre uma rede de espiãs durante a
Primeira Guerra Mundial. Uma história
sobre duas mulheres, coragem,
redenção e a busca pela verdade.
De: R$ 59,90

Por: R$ 53,90

O FILHO
Jo Nesbø

Criminosos. Corruptos. Assassinos.
Sonny Lofthus não pretende

deixar nenhum deles sair impune.
De: R$ 59,90

Por: R$ 53,90

AS QUATRO RAINHAS MORTAS
Astrid Scholte
Na efervescência de paixões proibidas,
segredos e 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 LADO OCULTO
Nora Roberts
O novo romance de Nora Roberts
vai além de um história de amor.
Conseguirão Zane e Darby superar
os dolorosos traumas do passado?
De: R$ 49,90

Por: R$ 44,90
LONGA PÉTALA DE MAR

Isabel Allende
Um romance no século XX,

com personagens inesquecíveis que
descobriram que numa única vida
cabem muitas outras, e às vezes

o difícil não é fugir, mas voltar.
De: R$ 44,90

Por: R$ 40,40

ANNE FRANK: OBRA REUNIDA
Anne Frank

A obra completa de Anne Frank,
incluindo cartas inéditas e

outros escritos.
De: R$ 119,90

Por: R$ 107,90



/GrupoEditorialRecordOficial@GrupoEditorialRecord/GrupoEditorialRecordOfi cial @EditoraRecord

O MILAGRE DA MANHÃ: DIÁRIO APRENDIZADOS
O MILAGRE DA MANHÃ PARA

TRANSFORMAR SEU RELACIONAMENTO
De: R$ 39,90

Por: R$ 35,90
De: R$ 29,90

Por: R$ 26,90
De: R$ 39,90

Por: R$ 35,90
De: R$ 44,90

Por: R$ 40,40

O MILAGRE DA MANHÃ

OS AXIOMAS DE ZURIQUE

De: R$ 49,90

Por: R$ 44,90

AS SETE LEIS ESPIRITUAIS DO SUCESSO

De: R$ 29,90

Por: R$ 26,90

VOCÊ PODE CURAR SUA VIDA

De: R$ 39,90

Por: R$ 35,90

PENSE E ENRIQUEÇA

De: R$ 42,90

Por: R$ 38,60

MÉDICO DE HOMENS E DE ALMAS

De: R$ 84,90

Por: R$ 76,90

A CORRENTE

De: R$ 42,90

Por: R$ 38,60

A PACIENTE SILENCIOSA

De: R$ 44,90

Por: R$ 40,40

O MAPA QUE ME LEVA ATÉ VOCÊ

De: R$ 39,90

Por: R$ 35,90

A GUERRA DO LOBO (AS CRÔNICAS
SAXÔNICAS VOL. 11)

De: R$ 49,90

Por: R$ 44,90

TE DEVO UMA

De: R$ 42,90

Por: R$ 38,60

ALGO MARAVILHOSO

De: R$ 49,90

Por: R$ 44,90

UM DE NÓS ESTÁ MENTINDO

De: R$ 44,90

Por: R$ 40,40

O MILAGRE DA MANHÃ PARA
SE TORNAR UM MILIONÁRIO

De: R$ 34,90

Por: R$ 31,40

PODER SEM LIMITES

De: R$ 54,90

Por: R$ 49,40

COMO FALAR EM PÚBLICO & INFLUENCIAR
PESSOAS NO MUNDO DOS NEGÓCIOS

De: R$ 39,90

Por: R$ 35,90

MENINA BOA, MENINA MÁ

De: R$ 44,90

Por: R$ 40,40



 > Para a cultura mundial, a década de 
1960 foi absolutamente efervescente. Nesse 
período, grandes nomes da música, que 
serão para sempre referenciados, ganharam 
reconhecimento internacional e marcaram 
gerações. Foi o ápice do rock: as boybands 
norte-americanas e inglesas, irreverentes, 
produziram músicas repletas de distorções 
de guitarras e letras de protesto. Parte da chamada 
contracultura, o cenário da música underground 
cresceu e trouxe ao mundo bandas como The Doors, 
Pink Floyd e figuras como Jimi Hendrix, que logo 
transformaram o rock em um termo abrangente 
para dar conta das especificidades de cada estilo.

Já no audiovisual, superproduções norteamericanas inva
diram os aparelhos de televisão com séries que versa
vam, sobretudo, a respeito das novas tecnologias. O fu
turo estava em pauta: da animação Os Jetsons à Jornada 
nas Estrelas, é possível perceber que a corrida travada 
entre a União Soviética e os Estados Unidos pela supre
macia da exploração especial influenciou a produção 
cultural da época. Mas havia também outras temáticas a 
serem abordadas, é claro, como as séries de espionagem, 
aventura ou faroeste, com destaque para as clássicas Bat 
Masterson, Bonanza e Maverick. Sentiu a nostalgia? En
tão confira alguns álbuns e séries que vão colocar você no
vamente — ou pela primeira vez — nos anos 60.

LER&CIA / Áudio & Vídeo

CD THE DOORS - THE 
SINGLES (2 CDS)
THE DOORS/ Warner Music
R$ 24,90

Esta coletânea mostra 
a química criativa 
compartilhada pelo baterista 
John Densmore, o guitarrista 
Robby Krieger, o tecladista 

Ray Manzarek e o vocalista Jim Morrison; 
quatro artistas brilhantes que fizeram 
de The Doors uma das bandas de 
rock mais emblemáticas e influentes 
da América. A coleção traz os singles 
de todos os seis álbuns de estúdio da 
banda lançados entre 1967 e 1971.

CD BOTH SIDES OF THE SKY
JIMI HENDRIX /Sony Music
R$ 16,90

Both Sides of the Sky é o terceiro 
volume de uma trilogia de álbuns 
destinados a apresentar as 
melhores e mais significativas 
gravações de estúdio que 
fazem parte dos arquivos de 

Hendrix, artista que figura entre os 
melhores guitarristas da história.  O 
disco apresenta 13 gravações de 
estúdio feitas entre 1968 e 1970.

DVD PINK FLOYD - ESPECIAL - 
LIVE IN ATLANTA 1987 + BOUTON 
ROUGE TV LIVE (1968-1971)
PINK FLOYD/Strings & Music
R$ 19,90

Dois shows incríveis do Pink 
Floyd, expoente do rock 
psicodélico britânico, em 
um mesmo DVD. Live in 
Atlanta 1987 é resultado de 
uma série de shows que 
a banda gravou no Omni 
Coliseum, em Atlanta, 
Georgia, durante a turnê 
“A Momentary Lapse Of 
Reason”. Já o Live Bouton 
Rouge TV (1968-1971) traz 
a apresentação completa 
do grupo em um famoso 
programa de TV francês.
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Áudio & Vídeo / LER&CIA

DVD VIAGEM AO 
FUNDO DO MAR - A 
COLEÇÃO COMPLETA 
(32 DVDS)
LINE STORE
R$ 499,90

Baseada no filme 
de mesmo nome, a 

série traz as aventuras do 
submarino Seaview. Do lado de fora, 
parece ser uma embarcação de pesquisa 
de alta tecnologia, mas na verdade 
é uma poderosa arma do arsenal de 
guerra dos Estados Unidos, enviada em 
perigosas missões ultrassecretas para 
combater os inimigos da humanidade. 

DVD JORNADA 
NAS ESTRELAS 
- A SÉRIE 
COMPLETA 
(23 DVDS)
PARAMOUNT
R$ 199,90

Você não pode 
deixar de conhecer 
a série original que deu origem a toda a 
franquia Jornada nas Estrelas. Ao longo 
de três temporadas, exibidas entre 
1966 e 1969, o Capitão James T. Kirk e 
a tripulação da nave estelar Enterprise 
exploram a galáxia e defendem a 
Federação dos Planetas Unidos.

DVD A FAMÍLIA 
BUSCAPÉ - 
TERCEIRA 
TEMPORADA 
(5 DVDS)
LINE STORE
R$ 99,90

Os Clampett são uma típica família 
do interior que, um dia, encontrou 
petróleo, ganhou milhões de dólares e 
se mudou para uma gigante mansão 
em Beverly Hills. A divertida história 
em formato sitcom já acumulou 
indicações ao Emmy, ficou na lista dos 
mais assistidos da televisão norte-
-americana e já foi reprisado centenas 
de vezes ao redor do mundo.  

DVD O AGENTE DA U.N.C.L.E. 
- SEGUNDA TEMPORADA 
VOLUME 2 (4 DVDS)
LINE STORE
R$ 79,90

Este é um 
seriado de 
espionagem e 
humor criado 
pela Metro-
Goldwyn-
Mayer com a 
contribuição 
de Ian Fleming, 
o autor das 
aventuras de James Bond. Foi ao ar 
de 1964 até 1968, com 105 episódios 
narrando as aventuras de dois 
agentes secretos forçados a trabalhar 
juntos: o americano Napoleon 
Solo e o soviético Illya Kuryakin. 

DVD PROCURADO VIVO OU MORTO 
- TERCEIRA TEMPORADA (5 DVDS)
LINE STORE
R$ 99,90

Ex-combatente 
confederado na 
Guerra Civil, Josh 
Randall (Steve 
McQueen) tornou-
se um caçador de 
recompensas. Apesar 
da fama de perseguidor 
implacável, John tem 
um bom coração, procurando sempre 
ajudar os injustiçados. Com um revólver 
em um coldre amarrado na perna e tendo 
como arma preferida uma espingarda 
Winchester especial, ele enfrenta diversas 
aventuras e se torna um dos pistoleiros 
mais conhecidos do Velho Oeste.

DVD BAT MASTERSON 
- TERCEIRA 
TEMPORADA (5 DVDS)
LINE STORE
R$ 99,90

"No Velho Oeste ele 
nasceu e entre bravos 
se criou! Seu nome 
lenda se tornou... Bat 
Masterson!" A versão 
traduzida da música tema da série, pela 
voz de Carlos Gonzaga, ficou famosa 
no país. Bat Masterson foi uma lenda do 
Velho Oeste norte-americano, conhecido 
por seu famoso chapéu-coco e sua 
inseparável bengala, que ele utilizava 
para defender os oprimidos e se livrar 
de vários problemas e confusões. 
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LER&CIA / Livros
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DE R$ 64,90 

POR R$ 58,40 
PENSAMENTO POSITIVO 
E LEI DA ATRAÇÃO –  POR 
QUE NAO FUNCIONAM 
PARA TODOS?
PAULO ROBERTO MELLER/ Anubis

Saiba quais os principais erros co-
metidos que fazem com que as 
pessoas não tenham sucesso e 
aprenda a transformá-los em boas 
estratégias. 

LANÇAMENTO

DE R$ 39,90 

POR R$ 35,90 
E SE VOCÊ 
VIVER MAIS DE 
100 ANOS?
DR. CLÁUDIO AMBROSIO/ 
Gente  

Neste livro você conhe-
cerá quais são os avan-
ços mais novos da área 
da saúde e aprenderá a 
utilizá-los a seu favor e 
ao de sua família, garan-
tindo, assim, um enve-
lhecimento mais saudá-
vel, feliz e ativo.

LANÇAMENTO

DE R$ 44,90

POR R$ 40,40
A CIÊNCIA DA 
FELICIDADE
LUIZ GAZIRI/ Faro

Uma obra que fará seu 
entendimento sobre feli-
cidade e motivação virar 
de cabeça para baixo, 
revelando como alguns 
conceitos que você acre-
ditava podem passar de 
mocinhos a vilões e in-
terferir negativamente 
em sua vida. 

DE R$ 30,00 

POR R$ 27,00 
RAIVA, QUEM 
NÃO TEM?
PATRICIA SANTOS, MARIA 
EUGENIA B. COSTA, ISABEL 
STEPANSKI/ Autores 
Catarinenses

A obra pode ser compa-
rada a um crossfit emo-
cional no qual, a cada 
estação do percurso, o 
leitor tem a oportunida-
de de entender como 
essa emoção se manifes-
ta, seus impactos e como 
administrá-la.

DE R$ 34,90

POR R$ 31,40
ORACÃO MAIS PODEROSA 
DE TODOS OS TEMPOS 
BRUNO GIMENES/ Luz da Serra

Imagine mudar sua vida com a ora-
ção mais poderosa que você já co-
nheceu. Sim, tudo isso é possível, 
independente da sua religião. A 
oração revelada neste livro vai co-
locá-lo na vibração certa, criando 
um circuito de forças capaz de mu-
dar qualquer situação.
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JULY E JUNE
LIVRO 1 e 2 DA SÉRIE UNTIL HER

De:R� 37,90 Por: R� 34,10 cada 

EM QUEDA LIVRE

De:R� 37,90 Por: R� 34,10
A CORAGEM DE KATIE

 De:R� 37,90 Por: R� 34,10

O LONGO 
VOO PARA CASA

De:R� 49,90 Por: R� 44,90

SEDUZIDO PELO CORAÇÃO DE 
UMA LADY

De:R� 37,90 Por: R� 34,10

Uma pausa para os novos lançamentos!
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R$ 39,90
De:

R$ 35,90
Por:

D. Maria I
Mary del Priore

R$ 37,00
De:

R$ 33,30
Por:

O jeito Harvard
de ser feliz
Shawn Achor

R$ 44,90
De:

R$ 40,90
Por:

A ideia certa
na hora certa
Allen Gannett

R$ 39,90
De:

R$ 35,90
Por:

8 passos para uma
alta performance
Marc Effron

R$ 59,90
De:

R$ 53,90
Por:

Tudo tem uma
história
Sam Willis e James Daybell

R$ 44,90
De:

R$ 40,40
Por:

Hiperfoco
Chris Bailey

R$ 34,90
De:

R$ 31,40
Por:

Kintsugi
Tomás Navarro

R$ 34,90
De:

R$ 31,40
Por:

Supere o não
William Ury

R$ 44,90
De:

R$ 40,40
Por:

Mindset da carreira
Art Markman

R$ 34,90
De:

R$ 31,40
Por:

Pausa
Rachael O’Meara
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ansiedade
Pés que não param de balançar, um frio na barriga insis

tente, a cabeça que está sempre pensando no futuro. É difícil 
encontrar alguém que não precise lidar com a ansiedade, ao 
menos de vez em quando. O sentimento é, na verdade, uma 
resposta natural do nosso organismo a situações que ele com
preende como potencialmente perigosas, por isso é normal sen
tirse ansioso frente a uma prova difícil na escola ou uma apre
sentação importante no trabalho, por exemplo. O problema é 
quando a ansiedade se torna uma vivência diária e passa a trazer 
prejuízos para o dia a dia — neste caso, o sentimento precisa ser 
olhado de perto e tratado com cuidado. “O que vai definir se o 
quadro é clínico ou não é a funcionabilidade da pessoa diante 
da vida. Tornase um problema a partir do momento em que os 
sintomas começam a interferir nas atividades do dia a dia e ela 
não tem o gerenciamento emocional para retornar a um estado 
de equilíbrio”, explica a psicóloga e fundadora do Centro de 
Psicologia Positiva e Mindfulness do Paraná, Sheila Drumond. 

ANSIEDADE E TECNOLOGIA
É difícil escapar. Os estímulos que demandam nossa aten

ção aparecem de todos os lados, especialmente por causa da 
internet e das novas tecnologias, que nos permitem, o tempo 
todo, estarmos conectados. “Elas surgiram para que pudésse
mos ter mais tempo de qualidade. Mas nós usamos essa tecno
logia para trabalhar mais”, pontua a psicóloga. Não existe mais 
o tempo do trabalho e o tempo do descanso — tudo se mistura 
no ambiente atemporal e quase metafísico da internet. 

Mesmo as redes sociais, como bem sabemos, colaboram 
para aumentar a sensação de ansiedade. No Instagram e no 
Facebook, por exemplo, a alta exposição a conteúdos positivos 
pode criar a sensação de falta de autoeficácia e baixa autoesti
ma. Já o WhatsApp incita a ansiedade pelo imediatismo que 
pressupõe. “A ansiedade faz com que nossa mente interprete o 
pior cenário possível diante de uma situação. Então, se alguém 
me manda uma mensagem às dez horas da noite e eu não res
pondo, muito provavelmente quem enviou a mensagem vai 
pensar que estou chateada ou que aconteceu alguma coisa”, 
aponta a psicóloga. O tempo das múltiplas telas e da conexão 
incessante à internet cria a sensação de que estamos, o tempo 
todo, perdendo alguma coisa — e, portanto, tendemos a estar 
alertas, o que pode acarretar uma série de problemas, que vão 
do estresse à depressão.

LER&CIA / Variedades
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Variedades / LER&CIA

O TÉDIO TEM SEU PAPEL
No livro Sociedade do Cansaço, 

o filósofo Byungchul Han traz um 
olhar crítico à sociedade contempo
rânea que prioriza a vida ativa ao in
vés da vida contemplativa. De acor
do com o autor, essa rotina pobre em 
interrupções e entremeios, na qual o 
objetivo é ser produtivo o tempo todo, 
não nos eleva de nenhuma forma. “A 
hiperatividade é paradoxalmente uma 
forma extremamente passiva de fazer, 
que não admite mais nenhuma ação 
livre”, aponta. O ócio verdadeiro é 
aquele a partir do qual conseguimos 
refletir e não apenas agir — ser e es
tar ao invés de apenas reproduzir. Nes
te cenário, o tédio, que aprendemos a 
refutar, representaria nada menos do 
que a única maneira de descansarmos. 
Assim como dormimos para descansar 
o corpo, o tédio relaxaria a mente.

FOCO EM UMA COISA SÓ
Em detrimento da atenção 

dispersa, portanto, o caminho 
para uma vida com menos ansie
dade seria trabalhar o tipo oposto 
de concentração, mais focado e 
contemplativo. Por isso, os agen
tes de saúde são quase unânimes 
em indicar práticas que envol
vam a respiração, o foco e o rela
xamento da mente, como o ioga 
e o mindfulness, não apenas para 
tratar, mas também para preve
nir a ansiedade e outras condi
ções e transtornos da mente. O 
mesmo vale para a terapia, antes 
vista como um recurso utilizado 
apenas por pessoas que já possu
íssem transtornos. “Hoje em dia 
não é mais assim. A psicologia 
positiva vem rompendo com os 
modelos, vai além do tratamen
to e da prevenção. Hoje falamos 
em promoção da saúde”, explica 
a psicóloga Sheila Drumond.

HORA DA PAUSA
Aproveite as férias de fim de 

ano para relaxar a mente com lei
turas bacanas que, de quebra, po
dem ajudar você a retomar o fô
lego para lidar com a ansiedade. 
Confira nossas sugestões de livros so-
bre o tema:

QUANDO  
BUSCAR AJUDA?
Sentir ansiedade é normal, porque ela é 
uma resposta fisiológica do nosso corpo 
para situações em que devemos estar 
alerta. Mas quando este sentimento 
vier junto a sintomas físicos, como 
taquicardia e distúrbios do sono, ou 
ainda se transformar em medo, crises 
ou impedir que você faça as atividades 
do dia a dia, considere buscar ajuda.

O FIM DA 
ANSIEDADE
MAX LUCADO/
Thomas Nelson
R$ 39,90

PARA LER

SOCIEDADE 
DO CANSAÇO
BYUNG-CHUL 
HAN/Editora 
Vozes
R$ 26,30

MENTES 
ANSIOSAS
ANA BEATRIZ 
BARBOSA 
SILVA/
Principium 
R$ 44,90

VIVA COM 
LEVEZA
KAREEMI/Gente
R$ 34,90
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26 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019

DE R$ 48,90 

POR R$ 44,00 
DÉ JÀ VU
SANDRA CARNEIRO/ Vivaluz 

Karen é uma cientista que decide 
provar que o fenômeno conheci-
do como déjà vu trata-se de uma 
manifestação orgânica. Mas ela vi-
vencia uma forte experiência, o que 
abala suas convicções.

DE R$ 49,90 

POR R$ 44,90 
O PEREGRINO 
JOHN BUNYAN/ Geração 

Depois da Bíblia, este é o livro mais 
lido em todo o mundo há mais de 
três séculos. O Peregrino, do in-
glês John Bunyan, mantém-se atu-
al porque trata da essência da vida 
humana: a busca pela felicidade. 
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DE R$ 29,90 

POR R$ 26,90 
A ARTE DE SABOTAR 
A PRÓPRIA VIDA
MIGUEL UCHOA/ United Press 

Nas páginas do livro, o autor des-
taca exemplos de superação e con-
selhos bíblicos que poderão ajudar 
a identificar quando, onde e como 
podemos estar nos autossabotan-
do nas mais diferentes áreas da 
nossa vida.

DE R$ 49,00 

POR R$ 44,00 
AS ZONAS AZUIS 
DA FELICIDADE 
DAN BUETTNER/ Nversos 

O autor apresenta uma pesqui-
sa fundamental com ênfase na fe-
licidade. Dan Buettner descobriu 
como e por que as Zonas Azuis 
produzem as pessoas mais satisfei-
tas, saudáveis   e prósperas do mun-
do. 

DE R$ 35,00 

POR R$ 31,50 
SENDO VOCÊ MESMO 
MIKE GEORGE/ Vozes 

Poucos realmente conhecem a si 
mesmos como realmente são. O 
autor mostra como “ser você mes-
mo” e, desse modo, redescobrir 
tudo o que busca em tudo o que 
faz, ou seja, paz no coração, amor 
nos relacionamentos e felicidade 
na vida.

LANÇAMENTO LANÇAMENTO

DE R$ 44,90 

POR R$ 40,40 
CUIDE-SE – APRENDA 
A SE AJUDAR EM 
PRIMEIRO LUGAR
CÁTIA BAZZAN/ Luz da Serra 

Neste livro, você vai descobrir a im-
portância de se cuidar, em primeiro 
lugar, para depois conseguir ajudar 
as pessoas de forma equilibrada, 
sem se sobrecarregar ou carregar 
fardos pesados. 
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DE R$ 29,90 

POR R$ 26,90 
O GRANDE LIVRO DO 
HO'OPONOPONO 
JEAN GRACIET / Vozes 

Por trás de todo acontecimento 
esconde-se uma memória. A fina-
lidade do Ho’oponopono é liberar 
você dos obstáculos na sua vida e 
do que é fonte de dor e sofrimento. 

26 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019
O DATE PERFEITO

De: R$ 39,90  Por: R$ 35,90
O ANO DA GRAÇA

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

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

CHORAR DE ALEGRIA
De: R$ 39,90  Por: R$ 35,90

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

SOLIDÃO ACOMPANHADA
De: R$ 39,90  Por: R$ 35,90



BÍBLIA DE ESTUDOS E SERMÕES
C. H. Spurgeon

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

De: R$ 169,90

Por: R$ 149,90

DIA A D IA COM 
JONATHAN EDWARDS
Jonathan Edwards

De: R$ 36,90

Por: R$ 33,20

PÃO DIÁRIO, VOL. 23

O devocional mais lido no mundo com mensagens 
que aproximam o leitor de Deus. Lido anualmente 
por mais de 10 milhões de pessoas em 156 países.
Apresentações em 3 capas  diferentes a 
sua escolha.

De: R$ 11,90

Por: R$ 9,90 cada

A B ÍBL IA D IZ
Capa Lâmpada

De: R$ 44,90

Por: R$ 40,40

DEUS ME OUVE - 366 meditações 
para mulheres por mulheres

De: R$ 29,90

Por: R$ 26,90

A BÍBL IA D IZ
Capa Flores

De: R$ 44,90

Por: R$ 40,40

DIÁRIO DE ORAÇÃO
Ensina-me

De: R$ 39,90

Por: R$ 35,90

PALAVRAS DE SUSANNAH
Susannah Spurgeon

De: R$ 36,90

Por: R$ 33,20

HALLEY
Manual bíblico para crianças

De: R$ 49,90

Por: R$ 44,90

HERÓIS DESCONHECIDOS DA B ÍBL IA
Jaime Fernandez Garrido

De: R$ 39,90

Por: R$ 35,90

A FANTÁSTICA HISTÓRIA 
DE DEUS PARA VOCÊ

De: R$ 19,90

Por: R$ 17,30

INTENCIONAIS - 365 ideias para virar 
o mundo de cabeça para baixo

De: R$ 34,90

Por: R$ 29,90

PÃO DIÁRIO MULHERES
Cantemos

De: R$ 24,90

Por: R$ 21,60

B ÍBL IA DE ESTUDOS DA MULHER
Em 3 cores com acabamento diferenciado, em belíssima caixa. Traz 
estudos com temas como abuso, carreira, divórcio, solidão, amizade, 
feminismo. Introdução aos livros da Bíblia, refl exões de Pão Diário, 

estudos sobre importantes mulheres da Bíblia, planos de leitura bíblica.

De: R$ 159,90

Por: R$ 139,90 cada

DIA A D IA COM 
SPURGEON

Charles H. Spurgeon

De: R$ 44,90

Por: R$ 40,40
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• Famosa série Dia a dia com meditações de profundidade •
de Charles Spurgeon e Jonathan Edwards.

/paodiarioofi cial /paodiarioofi cial /paodiariobrasil

• S E L E ÇÃ O E S P E C I A L •

Anuncio_Ler&Cia_OUT-2019.indd   1 01/10/2019   16:49

O DATE PERFEITO
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www.globolivros.com.br

CHORAR DE ALEGRIA
De: R$ 39,90  Por: R$ 35,90

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

SOLIDÃO ACOMPANHADA
De: R$ 39,90  Por: R$ 35,90



 > Se você gosta de assistir de uma só vez a todos 
os episódios de sua série favorita na televisão, 

irá gostar de replicar esse conceito com a leitura. 
Sabe quando aquele livro é tão bom que você mal 
pode esperar para que lancem a sequência? Pois 
com os boxes você não precisa: está tudo ali, do 
começo envolvente ao desfecho surpreendente. 

Essa é a ideia do box que 
traz toda uma série de livros. 

Além de uma ótima opção para as férias, também 
são superbacanas para presentear neste final de ano. 

Confira algumas sugestões e preparese para uma 
imersão no mundo da leitura:

LER&CIA / Box de livros

BOX GRANDES OBRAS 
DE JANE AUSTEN 2 
JANE AUSTEN/ Nova Fronteira
R$ 129,90 
Neste box estão reunidas três 
grandes obras da autora que se 
consagrou pela ironia presente 
em seus romance. Mansfield 
Park (1814) é considerado o 
romance mais ambicioso e 
profundo de Jane Austen. Em 
Abadia de Northanger (1818) 
é feita uma paródia ao romance gótico, muito em voga na 
Inglaterra na segunda metade do século XVIII. E Persuasão 
(1818), uma sátira da sociedade provinciana inglesa do 
início do século XIX, é considerado o mais maduro e bem-
realizado romance da memorável carreira da escritora.

BOX HARRY POTTER – SÉRIE COMPLETA 
J. K. ROWLING/ Rocco
DE R$ 259,90 

POR R$ 209,90
Esse box traz os sete livros da saga criada por J. K. 
Rowling, que acompanha a jornada do aprendiz de 
bruxo Harry Potter contra o maléfico Voldemort. 
Nessa edição especial, ganham novas capas e 
ilustrações. Divirta-se com o maior fenômeno 
editorial de todos os tempos, com mais de 450 
milhões de exemplares vendidos em 70 idiomas. 

BOX PARA TODOS 
OS GAROTOS QUE JÁ 
AMEI –  3 VOLUMES 
JENNY HAN/ Intrínseca
de R$ 119,70 
por R$ 99,90
Lara Jean é uma menina 
descendente de coreanos que 
guarda suas cartas de amor em 
uma caixa de chapéu que ganhou 
da mãe. Mas não são cartas escritas 
para ela, e sim por ela. Uma para 
cada garoto que Lara Jean já amou – cinco ao todo. Esse 
box traz todos os volumes de uma trilogia que acompanha 
os altos e baixos de sua vida: Para todos os garotos que já 
amei; P.S.: Ainda amo você e Agora e para sempre, Lara Jean. 

BOX TRILOGIA 
O SENHOR DOS ANÉIS 
J. R. R. TOLKIEN/ HarperCollins
R$ 199,90 
Este box reúne os três livros da Saga do Anel e oferece 
aos leitores a oportunidade de mergulhar no notável 
mundo da Terra Média. Apesar de ter sido publicado em 
três volumes – A Sociedade do Anel; As Duas Torres e 
O Retorno do Rei – desde os anos 1950, O Senhor dos 
Anéis não é exatamente uma trilogia, mas um único 
grande romance que só pode ser compreendido em seu 
conjunto. Essa é a concepção de seu autor, J.R.R. Tolkien.

LIVROS PARA 
“MARATONAR”

DISPONÍVEL A 
PARTIR DE

25/11/19
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BOX DIÁRIO DE UM 
BANANA – 10 VOLUMES 
JEFF KINNEY/ Vergara & Riba
R$ 229,90 
Acompanhe todas as aventuras 
de Greg e seus amigos com 
esse box que traz a primeira 
fase da série Diário de um 
Banana em 10 
exemplares. 
Edição de 
colecionador com 
pôster incluso. 

BOX O  
SEGUNDO SEXO 
SIMONE DE BEAUVOIR/ 
Nova Fronteira
R$ 169,90 
Simone de Beauvoir 
publicou, em 1949, O 
segundo sexo, uma obra 
clássica que, na época, 
causou grande comoção 
por seu feminismo 
audacioso. Para comemorar 
os setenta anos da obra, essa edição especial traz 
a participação de grandes pensadoras brasileiras: a 
antropóloga Mirian Goldenberg, a historiadora Mary Del 
Priore e as filósofas Djamila Ribeiro e Marcia Tiburi.

BOX MEMÓRIAS DA SEGUNDA 
GUERRA MUNDIAL – 2 VOLUMES
WINSTON S. CHURCHILL/ HarperCollins
R$ 129,90
A Segunda Guerra 
Mundial continua 
a ser o evento 
mais marcante do 
século XX. A obra 
clássica, vencedora 
do Prêmio Nobel 
de Literatura, em 
um box com os 
dois volumes sobre 
os anos cruciais 
de formação, 
desenvolvimento 
e conclusão 
do conflito, 
abarcando desde 
1919 até 1945. 

BOX 1 COLEÇÃO AGATHA 
CHRISTIE – 3 VOLUMES
AGATHA CHRISTIE/ HarperCollins
R$ 89,90 
Traz três das melhores histórias 
de Agatha Christie, a eterna 
Rainha do Crime: Assassinato 
no Expresso Oriente; Morte no 
Nilo e Um corpo na biblioteca. 
Acompanhe alguns dos casos 
mais famosos de Hercule Poirot 
e Miss Marple, os inesquecíveis 
detetives criados pela escritora. 
Em tramas traçadas para nos despistar a todo 
momento, os investigadores apontam os 
culpados em meio a reviravoltas, atestando 
a genialidade dessa autora que se tornou 
um clássico da literatura de mistério.LIVROS PARA 

“MARATONAR”
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30 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019

DE R$ 45,00 

POR R$ 40,40 
O CRISTO UNIVERSAL 
RICHARD ROHR/ Nversos 

Instigante, prático, cheio de profun-
da esperança e visão, é um livro de 
referência internacional de um dos 
escritores espirituais mais admira-
dos e amados da atualidade por 
todos os povos. É um convite para 
contemplar como Deus, o Criador, 
liberta e ama tudo o que é.

LANÇAMENTO

DE R$ 33,90 

POR R$ 30,50 
TURMA DA MÔNICA 
JOVEM CONHECE 
VIOLETAS NA JANELA
ALAN MITCHELL, MAURICIO DE SOUSA, 
LUIS HU RIVAS/ PETIT 

Existe vida além desta? Neste livro, 
a Turma da Mônica Jovem conhe-
ce a história de Patrícia, uma garo-
ta que conta sua chegada ao “ou-
tro mundo”. 

LANÇAMENTO

DE R$ 56,00 

POR R$ 50,40 
A SAGA DE UM ESPÍRITO
ODIL CAMPOS/ Flor de Lis 

Conta a história de Rodrigo, que 
desperta da morte no plano espi-
ritual. Ele é auxiliado por um psicó-
logo a recobrar sua consciência e a 
relembrar de sua vida antes, duran-
te e após a última encarnação. 

DE R$ 24,90 

POR R$ 21,60 
ORAÇÕES DIÁRIAS 
PARA OS PEQUENINOS
MARCIA BRAGA/ Bicho Esperto 

Essa obra traz orações e citações 
bíblicas para as crianças, estimu-
lando a reflexão em relação ao que 
foi lido e sua aplicação no convívio 
familiar e com os amigos. Traz tam-
bém brincadeiras, instigando a in-
teração.

DE R$ 44,90 

POR R$ 40,40 
UM CANTO DE LIBERDADE 
EDUARDO FRANÇA/ Vida e Consciência 

Entre encontros e desencontros, 
perdas e sofrimento, Marina com-
preenderá que o amor é o único 
sentimento capaz de vencer os la-
ços de ódio que nos aprisionam e 
impedem o crescimento espiritual. 

LANÇAMENTO

DE R$ 35,00 

POR R$ 31,50 
A TERRA E SEUS 
UNIVERSOS
ODIL CAMPOS/ Flor de Lis 

Volume 4 da série Alma e Espírito. 
Uma narrativa presencial do autor, 
mostra todas as regiões do hum-
bral e sua localização, bem como a 
dos universos que nos circundam. 
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DE R$ 35,90 

POR R$ 32,30 
O QUE ELES PERDERAM 
ANTÔNIO CARLOS, VERA LÚCIA 
MARINZECK DE CARVALHO/Petit 

O que pensam e sentem aqueles 
que querem se vingar? E o obse-
diado? Esta leitura ora nos leva a 
sentir as emoções do obsessor ora 
as dores do obsediado. 

LANÇAMENTO
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UMA VIDA DE FÉ: O 
PADRE QUE ARRASTA 

MULTIDÕES

CORPO HUMANO ANIMAIS DINOSSAUROS MEIO AMBIENTE

BOX TODOS OS 
CONTOS MACHADO 

DE ASSIS



NA COZINHA COM
 RITA LOBO

 > Um dos maiores expoentes do movimento pela chamada “comida de verdade”, chef 
lança novo livro para ensinar o bê-á-bá da culinária para quem mora sozinho

Por Monique Portela

Em seu novo livro, 
Rita desmistifica 
a ideia de que não 
vale a pena cozinhar 
só para uma pessoa. 

LER&CIA / Capa
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Capa / LER&CIA

Ela deixa bem claro: cozinhar 
não é tarefa para “dona de casa” — 
na dança da cozinha, todo mundo 
tem que entrar. Sozinho ou a qua
tro mãos, a solução para uma ali
mentação mais saudável, para famí
lias mais unidas e até para uma vida 
mais feliz é colocar a mão na massa. 

Rita Lobo encara a cozinha com 
seriedade: é questão de saúde pú
blica. Por isso, seus livros trazem a 
consultoria nutricional de pesquisa
dores e especialistas que embasam 
cientificamente todas as dicas sobre 
alimentação saudável que apresen
ta. Saber diferenciar comida de ver
dade de imitação de comida, os su
pertemperados e ultraprocessados, é 
essencial. Mas ela também encara a 
cozinha com leveza, porque a mesa 
é, por excelência, um espaço de so
ciabilidade, de afetos e carinhos. O 
ato de cozinhar, tanto quanto o ato 
de comer, precisa ser saboroso.

Sua visão integral da cozinha le
vou ao sucesso do blog Panelinha, que 
há 19 anos traz informações, receitas 
e conteúdos didáticos sobre culinária 
saudável, com o tom e o tempero pró
prios da personalidade de Rita Lobo. 
Seu conceito de cozinha prática se ex
pandiu para uma série de livros cha
mada Já pra cozinha, que recém ga
nhou um novo volume. Em Só para 
um: alimentação saudável para quem 
mora sozinho, Rita desmistifica a ideia 
de que não vale a pena cozinhar só 
para uma pessoa. 

Em entrevista exclusiva para a 
LER&CIA, a empresária, chef e apre
sentadora fala sobre a importância 
de saber cozinhar, além dos desafios 
da alimentação saudável em um ce
nário de modismos e desinformação.

LER&CIA | Além da questão nutricional, 
qual a importância de saber fazer a pró-
pria comida? Quem não sabe nem ferver 
água para o café está perdendo o quê, es-
tando fora da cozinha? 

Rita Lobo | Diante do sistema ali
mentar atual, não saber cozinhar é 
abrir mão de manter uma alimen
tação saudável. A não ser que você 
possa contratar alguém para cozi
nhar para você. Hoje, está claro que 
a causa da obesidade epidêmica é o 
consumo dos ultraprocessados, ou 
"comida de mentira". Para excluí
los, a gente precisa saber cozinhar. 
Cozinhar é uma ferramenta para 
uma vida mais saudável e até mais 
feliz. O aumento das taxas de obesi
dade está diretamente relacionado a 
isso. A nutrição moderna mostra que 
os países com padrão alimentar tra
dicional estabelecido, como a Fran
ça e o Japão, apresentam os meno
res índices de obesidade. Isso ajuda a 
blindar a população contra a comida 
comprada pronta e as dietas malu
cas. E, mesmo no Brasil, os índices 
de obesidade só começaram a cres
cer à medida que a gente foi se afas
tando da cozinha.

Seus livros vão além da alimentação — 
abordam do prato principal à louça e tri-
lha sonora. Qual a importância daquilo 
que está além da comida para a experi-
ência de uma refeição?
Alimentação saudável vai além do 
prato. E tem até nome para isso: co
mensalidade. A forma de comer e o 
que comemos andam juntas. Não 
é à toa que a gente não come um 
prato de arroz e feijão dirigindo, 
nem serve fast food numa mesa bem 
montada. Além disso, louças boni
tas, uma comida bem apresentada, 
tudo isso ajuda a trazer e manter a 
família à mesa.

Programas como o seu e de outros chefs 
estão ajudando a resgatar esse interesse 
pela cozinha e a encarar a tarefa de co-
zinhar de forma mais leve e prazerosa. 
Como você vê esse movimento? 
O Panelinha foi lançado em 2000. 
Desde então a gente ajuda a levar 
as pessoas para a cozinha. O nosso 
trabalho é essencialmente um servi
ço. O entretenimento vem depois. A 
forma de apresentar o conteúdo nos 
livros, na internet e na televisão são 
completamente diferentes. O livro é 
um guia com começo, meio e fim, 
que praticamente entra com a pessoa 
na cozinha. A internet funciona me
lhor como consulta, a pessoa já sabe 
mais ou menos o que ela procura. E 
na televisão é preciso entreter, caso 
contrário a pessoa muda de canal. 
Acho que nosso diferencial é que, 
além de entreter, temos o serviço. E 
quanto mais gente estiver falando so
bre comida, melhor. Assim comida 
vira assunto.

Qual o grande desafio quando falamos 
de uma alimentação saudável: a falta ou 
o excesso de informação?
O grande desafio é conseguir não ser 
impactado pelos milhões de dólares 
investidos em marketing para dizer 
que você não precisa cozinhar, que 
é perda de tempo, que uma hora o 
produto tem que ser light, outra diet, 
sem glúten, sem lactose... E as pesso
as vão caindo nesses modismos. Sob 
esse ponto de vista, talvez o problema 
seja o excesso de informação. Mas é 
verdade também que falta educação. 
Alimentação sempre foi considerada 
responsabilidade da mulher na casa, 
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Alimentação sempre foi 
considerada responsabilidade 
da mulher na casa, um assunto 
menor. Não é verdade."

>>>

33NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019



SÓ PARA UM
RITA LOBO
Panelinha/Senac
DE R$ 64,00
POR R$ 57,50
Todos os obstáculos que impedem você de cozinhar têm solução. 
Da lista de compras à louça acumulada na pia, Rita pensou em 
tudo e, neste guia, reúne mais de 80 receitas para facilitar a vida 
de quem mora sozinho. São receitas que ensinam como aproveitar os alimentos 
de forma integral, outras feitas em uma só panela ou ainda ideais para serem 
congeladas. O mote é a praticidade, para você deixar de lado a preguiça, vencer 
a falta de tempo e ter uma alimentação balanceada, caseira e muito saborosa. 

LER&CIA / Capa

um assunto menor. Não é verda
de. A partir do momento que a 
gente foi parando de cozinhar, os 
índices de obesidade foram cres
cendo e as populações foram fi
cando mais doentes. Então falta 
informação também de que cozi
nhar é fundamental para manter 
uma alimentação saudável.

Comer saudável muitas vezes é con-
fundido com fazer dieta. O que deve 
nortear uma alimentação saudável 
de verdade? É um desafio mostrar 
que é possível comer com prazer, de 
forma saudável e sem culpa?
A gente pode pensar assim: pri
meiro passo, excluir os ultrapro
cessados, ou seja, aqueles alimen
tos feitos e temperados na fábrica, 
que contêm aditivos químicos 
(leia a lista de ingredientes do ró
tulo). Quando você exclui os ul
traprocessados, você entende a di
ferença entre imitação de comida 
e comida de verdade. Comida de 
verdade é saudável. Fica fácil de 
entender que alimentação saudá
vel é gostosa e saborosa quando 
você entende que arroz, feijão, 
carne, legumes e verduras são ali
mentos saudáveis.

O que não pode faltar na sua ceia de 
Natal? E quais temperos ou ingre-
dientes te lembram a data?
O que não pode faltar no Natal 
para mim é a torta de nozes da vó 
Rita, que tem a receita no Pane
linha. Hoje em dia não tem mais 
peru que não venha supertempe
rado, ultraprocessado, cheio de 
cosméticos. Como não suporto 
sabor de tempero pronto, pesso
almente não preparo peru. Mas 
lombinho de porco é incrível para 
o Natal, e no Panelinha a gente 
chegou numa receita em que ele 
fica super úmido, lindo e delicio
so para a ceia.

Já pra cozinha
Mora sozinho? Casou? Teve filhos? Para cada fase da vida, Rita Lobo 
escreveu um guia completo, com muitas informações técnicas, 
mas também soluções práticas de organização, planejamento 
e cardápio para você colocar a mão na massa. Confira:

COZINHA 
DE ESTAR
RITA LOBO/Senac
R$ 86,00

PANELINHA – RECEITAS 
QUE FUNCIONAM
RITA LOBO/Senac
R$ 110,00

COZINHA A QUATRO MÃOS
RITA LOBO
Panelinha/Senac
R$ 59,00

Quer fazer da cozinha do dia a dia um programa a dois? Em 
A quatro mãos, Rita Lobo fala com casais que querem manter 
uma alimentação saudável. Dividido em quatro capítulos, ela 
aborda desde a importância de fazer da cozinha um espaço do 
casal, até receitas pensadas para diversos momentos: a marmita de todos os dias, 
jantares rápidos, sobremesas simples, além de cardápios especiais para receber as 
visitas. Tudo isso com um plano de ação: você faz uma parte, sua cara-metade faz 
a outra, o trabalho não pesa para ninguém e o resultado será surpreendente.

COMIDA DE BEBÊ
RITA LOBO
Panelinha/Senac
R$ 59,00

De olho na introdução alimentar dos pequenos a partir de 6 meses 
de idade, a autora propõe uma revolução: nada de papinha e 
comidas especiais para os bebês. Para as crianças, toda a riqueza 
de texturas e sabores que o cardápio dos adultos pode (e deveria) 
ter, mas com adaptações para a fase etária dos pequenos comensais. A ideia é 
transformar a alimentação da casa toda e fazer com que, assim, saiam da mesma 
panela o prato feito dos adultos e o “pê efinho” (prato feito) das crianças. 

CONFIRA A RECEITA 
DE LOMBINHO 

DE PORCO
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VERDADEIROS PRESENTES PARA TODA A FAMÍLIA!

Você pode nadar 
em dinheiro

Mulheres que  
correm com os lobos

DE
R$ 69,90

PARA
R$ 62,90

O conto da aia 
(graphic novel)

DE
R$ 69,90

PARA
R$ 62,90

DE
R$ 39,90

PARA
R$ 35,90

DE
R$ 59,90

PARA
R$ 53,90

Sobre o amor

DE
R$ 64,90

PARA
R$ 58,40

Água viva

DE
R$ 64,90

PARA
R$ 58,40

A hora da estrela

DE
R$ 89,90

PARA
R$ 79,90

Todas as crônicas

DE
R$ 79,00

PARA
R$ 69,90

Todos os contos

DE
R$ 59,90

PARA
R$ 53,90

O Pequeno Príncipe

DE
R$ 259,90

PARA
R$ 209,90

Box Harry Potter

DE
R$ 54,90

PARA
R$ 49,40

Nevermoor

DE
R$ 59,90

PARA
R$ 53,90

Sulwe

DE
R$ 119,50

PARA
R$ 99,90

DE
R$ 124,90

PARA
R$ 104,90

DE
R$ 119,50

PARA
R$ 99,90

DE
R$ 189,90

PARA
R$ 159,90

Harry Potter e a 
Pedra Filosofal

Harry Potter e a 
Câmara Secreta

Harry Potter e o 
Cálice de Fogo

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

DE R$ 59,90

PO R$ 49,90
O LABIRINTO DO FAUNO
CORNELIA FUNKE, GUILLERMO DEL 
TORO/ Intrínseca

No ano de 1944, Ofélia e a mãe vão 
para a mata em busca de um novo 
lar. Uma floresta que abriga criatu-
ras mágicas e poderosas, habitan-
tes de um reino repleto de encan-
tos e horrores e súditos em busca 
de sua princesa há muito perdida. 

DE R$ 49,90

POR R$ 39,90
UM LUGAR BEM 
LONGE DAQUI 
DELIA OWENS/ Intrínseca

Kya sobreviveu por anos sozinha 
no pântano que chama de lar, ten-
do as gaivotas como amigas e a 
areia como professora. Ao conhe-
cer dois jovens, ela se permite ex-
perimentar uma nova vida - até que 
um deles é encontrado morto. 

DE R$ 49,90  

POR R$ 42,90 
VOCÊ
CAROLINE KEPNES/ Rocco

Guinevere Beck entra na livra-
ria onde Joe Goldberg trabalha. A 
partir daí, ele passa a procurar for-
mas de encontrá-la e faz tudo pare-
cer que foi ao acaso. Beck também 
guarda segredos. Os desdobra-
mentos desse relacionamento ob-
sessivo podem ser mortais.

DE R$ 44,00  

POR R$ 37,90 
O CAIBALION – EDIÇÃO 
DEFINITIVA E COMENTADA 
WILLIAM WALKER ATKINSON/ 
Pensamento

Esta edição apresenta tanto o texto 
original quanto a primeira publica-
ção da obra As sete leis cósmicas, 
na qual ele expõe a tese central de 
O Caibalion de que a existência é 
regida por sete leis universais.

DE R$ 44,90  

POR R$ 39,90 
MINDHUNTER
JOHN DOUGLAS, MARK OLSHAKER/ 
Intrínseca 

Com a força de um thriller, ainda 
que terrivelmente verdadeiro. Um 
fascinante relato da vida de um 
agente especial do FBI e da men-
te dos mais perturbados assassinos 
em série que ele perseguiu. História  
que inspirou a série da Netflix.

DE R$ 44,90 

POR R$ 37,90 
ME CHAME PELO 
SEU NOME
ANDRÉ ACIMAN/ Intrínseca

Todo verão, a família de Elio hospe-
da um novo escritor. Mas nenhum 
deles é como Oliver. Da antipatia 
inicial surge uma paixão que só au-
menta à medida que o desconheci-
do terreno que os separa vai sendo 
vencido. 

DE R$ 74,90  

POR R$ 64,90 
O FÍSICO
NOAH GORDON/ Rocco

O norte-americano Noah Gordon 
conta os primórdios da medicina 
neste romance histórico magistral. 
Robert Jeremy Cole tem um dom 
quase místico da cura e uma paixão 
que consiste em aprimorar seus co-
nhecimentos da ainda incipiente 
medicina.

DE R$ 64,90  

POR R$ 54,90 
O DEMÔNIO DO MEIO-DIA
ANDREW SOLOMON/ Companhia das 
Letras

Entremeando o relato de sua pró-
pria batalha contra a doença com o 
depoimento de vítimas da depres-
são e a opinião de especialistas, o 
autor desconstrói mitos, explora 
questões éticas e morais e descre-
ve medicações e tratamentos.
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DIRETO AO PÃO
Luiz Américo Camargo

De R$  115,00
Por R$ 103,00

TUDO SOBRE REALIDADE 
VIRTUAL E FOTOGRAFIA 360O

Jonathan Tustain

De R$   65,00
Por R$ 58,50

MANUAL PRÁTICO 
DE CONFEITARIA
Diego Rodrigues Costa

De R$ 125,00
Por R$ 112,50

O QUE TEM NA 
GELADEIRA?
Rita Lobo

De R$  86,00
Por R$ 77,50

ALIMENTAÇÃO 
SEM MENTIRAS
Marcello Ticca

De R$ 52,00
Por R$ 46,50

SÓ PARA UM
Rita Lobo

De R$  64,00
Por R$ 57,50
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DE R$ 59,90  

POR R$ 49,90 
DECORA
MAURICIO ARRUDA/ Globo Estilo

O apresentador do programa De-
cora, do canal GNT, Maurício Ar-
ruda compartilha sua experiência, 
e traz informações e dicas sobre 
todos os ambientes da casa. Além 
disso, ajuda o leitor a descobrir seu 
estilo e a colocar em prática uma 
transformação na decoração. 

DE R$ 99,90  

POR R$ 84,90 
O LIVRO DO CARRO – 
ENCICLOPÉDIA VISUAL 
VÁRIOS/ Globo

O leitor pode percorrer a longa e 
fascinante trajetória da indústria au-
tomobilística com incríveis detalhes 
visuais, além de acompanhar a aná-
lise de fatores históricos e econômi-
cos que influenciaram o mercado 
automobilístico década a década.

DE R$ 59,90  

POR R$ 49,90 
MEDICINA DOS HORRORES 
LINDSEY FIZHARIS/ Intrínseca

A historiadora narra o chocante 
mundo da cirurgia do século XIX, às 
vésperas de uma profunda trans-
formação. A autora evoca os pri-
meiros anfiteatros de operações e 
cirurgiões pioneiros, cujo ofício era 
marcado não pela precisão, mas 
pela velocidade e pela força bruta.

DE R$ 74,90  

POR R$ 64,90 
AYURVEDA 
CENTRO SIVANANDA DE YOGA 
VEDANTA/ Publifolha

Ayurveda significa ciência da vida, 
e é um sistema milenar originário 
da Índia, composto por práticas 
para conquistar o equilíbrio físico 
e emocional.  Propõe hábitos mais 
saudáveis por meio de ações diá-
rias, mensais e anuais.
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DE R$ 98,00  

POR R$ 78,00  
A DIVINA COMÉDIA 
– 3 VOLUMES
DANTE ALIGHIERI / Editora 34

Escrita entre 1306 e 1321, a obra 
narra a viagem de Dante ao Infer-
no, Purgatório e Paraíso. É, antes de 
mais nada, um testemunho de uma 
época na qual o homem deveria vi-
ver em conformidade e harmonia 
com a vontade divina. Edição com 
tradução de Italo Eugenio Mauro. 

R$ 44,90

R$ 37,90
VIDAS SECAS  
GRACILIANO RAMOS/ Record

Esse clássico da literatura brasileira 
traz a trajetória da família de Fabia-
no, Sinha Vitória, os dois filhos do 
casal e a cachorra Baleia na fuga do 
sertão em busca de oportunidades. 
Os personagens são impulsionados 
pela procura por meios de sobrevi-
vência e por um futuro melhor em 
meio a uma realidade cruel.

DE R$ 59,90  

POR R$ 49,90 
O APANHADOR NO 
CAMPO DE CENTEIO
J D SALINGER/ Todavia

É Natal e Holden Caulfield conse-
guiu ser expulso de mais uma es-
cola. Com uns trocados no bolso 
e portando um boné vermelho de 
caçador, o jovem traça um plano 
incerto: tomar um trem para Nova 
York e vagar por três dias pela 
grande cidade. 

DE R$ 59,90  

POR R$ 49,90 
O LIVRO DO FEMINISMO  
VÁRIOS/ Globo

A obra explora a luta por igualda-
de ao longo da história. Escrito em 
linguagem clara e recheado de ima-
gens, infográficos e boxes que vão 
direto ao ponto e explicam as te-
orias mais complexas, examina as 
ideias inovadoras e ações pioneiras 
que serviram de modelo para o mo-
vimento. 
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DESCONTOS INCRÍVEIS PARA VOCÊ PRESENTEAR À VONTADE

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

ME�ENCONTRE

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

REDE�DE�
SUSSURROS

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

TETO�PARA�DOIS

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

A�TUMBA�DO�TIRANO
Série As provações
 de Apolo (Vol. 4)

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

CEM



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

DE R$ 89,90  

POR R$ 79,90 
VINHOS – APRENDA 
NA PRÁTICA A 
DEGUSTAR A BEBIDA 
L J SMITH, MARNIE OLD/ Publifolha

Ensina a escolher, comprar, arma-
zenar, servir e tomar a bebida. Traz 
informações práticas e acessíveis e 
imagens coloridas, que facilitam a 
compreensão dos conceitos. 

DE R$ 89,90  

POR R$ 74,90 
CHEF MIRIM
PIA FENDRIK/ Catapulta

Um livro de culinária para crianças 
com 12 deliciosas receitas de pratos 
tradicionais (doces e salgados), de 
6 países diferentes (Brasil, Argen-
tina, Itália, França, México e Espa-
nha) criadas e desenvolvidas pela 
reconhecida culinarista Pía Fendrik.

DE R$ 137,90  

POR R$ 114,90 
EATALY 
OSCAR FARINETTI/ Publifolha

Elaborado com a curadoria da 
equipe de chefs e especialistas da 
famosa rede Eataly, esse livro com-
pila toda a riqueza gastronômica 
da Itália, com receitas e informa-
ções sobre os alimentos que a tor-
nam tão inesquecível. 

DE R$ 34,90  

POR R$ 29,90 
LIMITE ZERO
JOE VITALE, IHALEAKALA HEW LEN/ 
Rocco

Levadas ao cotidiano, as qua-
tro frases fundamentais do méto-
do ha   vaiano Ho´oponopono: “Sin-
to Muito; Me Perdoa; Eu te Amo; e 
Obrigado” podem ajudar a mudar 
nossos hábitos e crenças. 

DE R$ 46,00  

POR R$ 37,90 
O FUNCIONAMENTO 
DA MENTE 
AUGUSTO CURY/ Cultrix

Augusto Cury esmiúça a Teoria da 
Inteligência Multifocal, desvendan-
do algumas áreas vitais dos basti-
dores da psique, numa linguagem 
muito mais acessível e dirigida a 
um público mais amplo. A mente 
é de fato um mundo a se explorar 
dentro de cada ser humano. 

DE R$ 34,90  

POR R$ 29,90 
O AMOR MAIS LOUCO 
DA HISTÓRIA
DEIVE LEONARDO/ Quatro Ventos

Nestas páginas, você conhecerá 
mais a respeito das multifacetas do 
amor eterno, como podemos che-
gar mais perto dele e como, mes-
mo que sem perceber, ele é capaz 
de demonstrar o coração ansioso 
de Deus por um relacionamento de 
amor conosco.

DE R$ 98,00  

POR R$ 78,00 
CONTOS MARAVILHOSOS 
INFANTIS & DOMÉSTICOS
JACOB GRIMM, WILHELM GRIMM/ 
Editora 34

Esta nova edição reúne as narra-
tivas coletadas na tradição oral e 
popular alemã pelos dois irmãos 
filólogos. Os contos de Grimm con-
tinuam sendo uma fonte inesgotá-
vel de fascínio e de ensinamento 
para adultos e crianças.

DE R$ 29,90

POR R$ 27,90
CD LANA DEL REY – 
NORMAN FUCKING 
ROCKWELL
Universal Music

O álbum de Lana del Rey foi pro-
duzido e co-escrito por Jack An-
tonoff e inclui as músicas “Venice 
Bitch”, “Hope is a dangerous thing 
for a woman like me to have - but I 
have it” e o cover de “Doin’ Time”, 
da banda Sublime.
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Seja Foda!
Caio Carneiro

O poder de ser imperfeita
Jessica Honegger

Enfodere-se!
Caio Carneiro

de R$ 39,90

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

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

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

por R$ 35,90

Nada vem fácil
Igor Maraes

Escolha aqui sua próxima leitura!

Nada vem fácilO poder de ser imperfeitaSeja Foda!Enfodere-se! Dedique-se de coração
Howard Schultz

de R$ 59,90

por R$ 53,90

Dedique-se de coraçãoDedique-se de coração

buzz_anuncio curitiba_5_b.indd   1 02/10/19   11:21





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. 
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DE R$ 69,90

POR R$ 64,90
DVD O REI LEÃO – 
COLEÇÃO COM 3 
FILMES (3 DVDS)
Disney

O rei de todos os filmes animados 
aparece triunfante e ainda mais 
majestoso. Assista o esplendor de 
todas as três partes essenciais da 
trilogia que encanta a todos.

DE R$ 69,90

POR R$ 66,40 
DVD ANNABELLE 
– COLEÇÃO DE 3 
FILMES (3 DVDS)
Warner Video

Após sua casa ser invadida por cul-
tistas satânicos, um casal começa a 
vivenciar situações sobrenaturais 
com uma boneca. Edição especial 
com os 3 filmes da trilogia. 

DE R$ 34,20 

POR R$ 28,70
CANETA HIDROGRÁFICA 
10 CORES 
PONTA PINCEL 
903934/ Bic

Canetinhas hidrográficas Bic com 
ponta pincel em 10 cores lindas. 
Faça desenhos supercoloridos e di-
vertidos.

DE R$ 217,00 

POR R$ 182,20 
BOLSA COM ALÇA 
COURO MICKEY MOUSE 
90 ANOS PRETA 
BMK78412/Luxcel

Bolsa com alça Mickey Mouse 90 
anos. Feita em couro preto, ajus-
te nas alças, bolso frontal e bolso 
principal. Prática, bonita e muito di-
vertida. Dimensões: 29x31 cm.

DE R$ 199,90 

POR R$ 166,90
BOLSA COM ALÇA COURO 
MICKEY MOUSE PRETA 
BMK78377/ Luxcel

Bolsa Mickey Mouse em couro sin-
tético na cor preta. Traz abertu-
ra principal com zíper e no interior 
forro 100% poliéster personalizado. 
Prática, bonita e muito divertida. 
Dimensões: 27x30 cm.

DE R$ 109,20 

POR R$ 91,70 
CADERNO FICHÁRIO 
10X1 190 FOLHAS PINK 
STONE MÁRMORE 
4500-5/Ótima

Caderno fichário com capa dura, 
estampa em mármore, 10 divisórias 
e exclusivo bloco adesivo para ano-
tações e marcações de página.

DE R$ 130,90 

POR R$ 109,90 
CADERNO INTELIGENTE 
80 FOLHAS G 
ROSE PASTEL 
4037/Clapper

O Caderno Inteligente é a esco-
lha ideal para aquelas pessoas que 
precisam de espaço para fazer suas 
anotações (alô, universitários).  

DE R$ 85,00 

POR R$ 71,00 
CANETA HIDROGRÁFICA 
+ MARCA TEXTO BOSS 
CORES PASTEL STABILO 
55.3400/Sertic

Estojo composto por 5 canetas 
marca texto boss + 5 canetas hi-
drográficas em cores pastel. Perfei-
tas para você fazer suas marcações.
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DE R$44,90
POR 40,00

FAZENDO MEU FILME
LADO B 
PAULA PIMENTA

DE R$44,90
POR 40,00

TURMA DA MÔNICA 
JOVEM: UM CONVITE 
INESPERADO
BABI DEWET, CAROL CHRISTO, 
MELINA SOUZA, PAM GONÇALVES 
E MAURICIO DE SOUSA

DE R$44,90
POR 40,00

ANNE DE 
GREEN GABLES
LUCY MAUD MONTGOMERY

DE R$54,90
POR 49,00

30 HISTÓRIAS 
INSÓLITAS 
QUE FIZERAM A 
MEDICINA
JEAN-NOËL FABIANI

O melhor
presente de 

Natal é sutil 
e memorável

DE R$39,80
POR 35,00

UM AMOR 
CONVENIENTE
VOL. 2
TESSA DARE

O livro que 
inspirou a série 

da NETFLIX
 Anne with an E

A versão 
do Leo 

na história
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Curta a Editora Melhoramentos
/editoramelhoramentos

www.editoramelhoramentos.com.br

@editoramelhoramentos

Bacalhau! As Melhores 
Receitas e Suas Histórias

De R$ 89,00 
Por R$ 80,00

5... 4... 3... 2... 1 – Mônica e 
Menino Maluquinho 
Perdidos no Espaço

De R$ 49,00 
Por R$ 44,00

Turma da Mônica – Uma 
Viagem do Brasil ao Japão

De R$ 79,00 
Por R$ 71,00

Princesas –
Histórias Mágicas

De R$ 129,00 
Por R$ 116,00

Paw Patrol –
Histórias Mágicas

De R$ 129,00 
Por R$ 116,00

Chapeuzinho Vermelho  
De R$ 45,00 

Por R$ 40,50

Os Músicos de Bremen
De R$ 45,00 

Por R$ 40,50

O Leão e o Rato
De R$ 45,00 

Por R$ 40,50

Os Três Porquinhos
De R$ 45,00 

Por R$ 40,50

Tailândia Cores & Sabores – 
Histórias e Receitas

De R$ 90,00 
Por R$ 81,00

Azeite de Oliva
De R$ 103,00 

Por R$ 92,70

Todas as Sextas
De R$ 170,00 

Por R$ 153,00

O Patinho Feio
De R$ 45,00 

Por R$ 40,50

O Príncipe Sapo  
De R$ 45,00 

Por R$ 40,50

O Rato do Campo 
e o Rato da Cidade

De R$ 45,00 
Por R$ 40,50

Cachinhos Dourados   
De R$ 45,00 

Por R$ 40,50

Lançamentos 
para toda 
família

Gastronomia
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NO MUNDO DE

Carina 
Rissi

 > Há seis anos, a autora surgia 
nas prateleiras de chick-lit, 
figurando ao lado de grandes 
nomes como Sophie Kinsella 
e Meg Cabot. Seu romance de 
estreia, Perdida, vendeu mais de 
100 mil cópias e foi traduzido para 
o russo, italiano e ucraniano, além 
de ter sido publicado também 
em Portugal. Ao longo do 
tempo, novos enredos surgiram 
— e a legião de fãs continuou a 
crescer. Divertidas e românticas, 
as histórias de Carina versam 
sobre amores impossíveis, às 
vezes com um pé na realidade 
e outro na fantasia. Mas são 
todos amores arrebatadores e, 
admite a autora, com uma pitada 
de Jane Austen, que é uma de 
suas autoras favoritas e fonte de 
inspiração para seus trabalhos. 

Lançado em outubro, seu novo romance, Amor sob 
encomenda, tem como proposta trazer a reflexão sobre o 
que realmente é importante em nossas vidas. A narrativa 
se desenrola em um universo já conhecido, o de Procura-
-se um marido e Mentira perfeita, livros nos quais conhe
cemos a garota que agora tornase protagonista, Melissa 
Gouvêa.

Em entrevista exclusiva à LER&CIA, Carina fala sobre 
seu processo de escrita, sua trajetória na literatura e sua 
nova obra, que promete arrancar suspiros, mas também 
risadas dos leitores. 

LER&CIA | Como Jane Austen inspirou seu estilo?
Carina Rissi | Jane é fabulosa! Ela é minha maior influ
ência literária, meu norte e meu sul, e me influencia de 
todas as maneiras possíveis. A forma como ela escreve faz 
parecer tão fácil... e não é, é claro! Eu sempre insiro algo 
sobre ela em meus livros, seja mais escancarado, como 
em Perdida, ou um pouco mais sutil, como em Procura-
-se um marido, Quando a noite cai, Amor sob encomen-
da... É a minha maneira de dizer a ela o quanto eu a amo 
e sou grata por tanta inspiração.  

LER&CIA / Entrevista
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Entrevista / LER&CIA

Como equilibrar o amor de "conto de fa-
das” com a vida real da mulher moderna?
Essa é uma pergunta que eu sempre 
me faço. A mulher moderna tem 
preocupações e tarefas  demais, e 
horas de menos. Sobra tempo para 
viver um conto de fadas? Eu procu
ro colocar minhas heroínas em di
versos tipos de situações justamente 
para ilustrar o cotidiano da mulher 
moderna. Problemas no emprego, 
em casa, com a família, com algum 
amigo... e no meio disso tudo surge 
um amor inesperado para bagun
çar ainda mais as coisas, exatamen
te como costuma acontecer na vida 
real. No fim das contas, por mais 
ocupada e bemsucedida que a pes
soa seja, ela nunca deixa de sonhar.

Como é o seu processo de escrita e de 
construção de um enredo?
É tão bagunçado quanto minhas 
gavetas. Eu escuto muitos autores 
contando como eles têm controle 
absoluto sobre suas histórias. Não 
sou esse tipo de escritora. Até tentei 
criar uma fórmula para ordenar as 
ideias, mas acabei desistindo dela, 
pois não soava verdadeiro. Parecia 
que eu, Carina, contava a história, 
em vez de ouvir as vozes das perso
nagens, e devo ser apenas uma fer
ramenta, afinal a história é delas, 
certo? Por isso sigo minha intuição 
e dou a liberdade para minhas hero
ínas me levarem para onde bem en
tendem. Não é incomum eu não sa
ber para onde estamos indo. E gosto 
disso. Muito! Se eu me surpreender, 
o mesmo vai acontecer com o leitor.

Como construir personagens e tramas 
envolventes?
Ah, como eu queria saber a resposta! 
Como falei antes, muitas vezes não 
sei para onde estou indo. Nove anos 
antes eu me aventurei no universo 
da escrita, sem ter ideia do que es
tava fazendo. Ainda hoje continuo 

não sabendo. Minhas personagens simplesmen
te aparecem, já prontas, com gostos, personali
dade e trejeitos. Tudo o que eu faço é colocar no 
papel o que vejo. Minha única técnica consiste 
em me fazer uma pergunta quando a ideia para 
um novo livro surge: “por que essa história deve 
ser contada?” Uma vez que encontro a respos
ta, mergulho de cabeça no enredo e quando saio 
dele, muitos meses depois, é quase uma tortura. 
Como fazer intercâmbio, imagino. Você sente 
saudades e está louco para voltar para casa, mas 
se despedir daquele mundo recémdescoberto é 
dolorido.

Você já tem bastante experiência na literatura, com 
obras que fizeram sucesso. Você vê seus livros mais 
“maduros”? O que mudou no seu estilo em compara-
ção aos primeiros livros?
Não consigo ver nenhuma grande mudança no 
estilo em si. As mudanças ocorreram na estrutura 
do texto: aprendi a ler melhor minhas persona
gens, não perder a cabeça quando percebo que 
elas me deixaram no escuro. Minha escrita se tor
nou mais fluida, densa, e lapidar o texto já não 
me toma tanto tempo quanto antigamente.  Gos
to de pensar que quanto mais escrevo, melhor eu 
escrevo, ou nada faria sentido, certo?

Como você define a personagem Melissa Gouvêa, 
protagonista da sua nova obra Amor sob encomenda? 
A Mel é uma lutadora por natureza, embora não 
perceba. Não importa a força da pancada, ela 
vai tentar continuar de pé. Isso é uma das coisas 
que mais me encanta nela. A força que ela não 
compreende que tem até ser testada. Ela é uma 
de minhas personagens mais encantadoras, mais 
corajosas, mesmo apavorada. Acredito que as lei
toras vão se identificar muito com a Mel. 

O que você acha que ela tem para ensinar e inspirar 
os leitores? 
Eu aprendi muito com a Mel. A ser mais gentil 
comigo mesma, que existem coisas que, por mais 
que eu me esforce, estão totalmente fora do meu 
controle, que está tudo bem sentir medo e que 
isso não me torna fraca de maneira alguma, ape
nas ciente de minha força. Eu mal posso espe
rar para que os leitores a conheçam melhor. Fico 
torcendo para que ela consiga tocar o coração de
les do mesmo jeitinho que fez com o meu. l

LEIA

AMOR SOB 
ENCOMENDA
CARINA RISSI/Verus
DE: R$ 44,90
POR: R$ 40,40

Melissa Gouvêa está 
totalmente focada na 
profissão. Responsável 
pela situação financeira 
da família, a determinada 
assistente sonha em se 
tornar a produtora de 
eventos da Allure. Como 
se casar não fazia parte de 
seus planos, ela se assusta 
ao saber que o namorado 
foi visto comprando um 
anel de noivado. Mas 
Mel não devia ter se 
preocupado, já que o anel 
não era para ela e, pior, 
a Allure foi contratada 
para fazer o cerimonial.
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A Mel é uma lutadora 
por natureza, embora 
não perceba. Não 
importa a força da 
pancada, ela vai 
tentar continuar de 
pé. Isso é uma das 
coisas que mais me 
encanta nela.”
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O MELHOR DE NAPOLEON HILL
AGORA EM VERSÕES DE BOLSO!

SELEÇÃO ESPECIAL!

O MELHOR DE NAPOLEON HILL
AGORA EM VERSÕES DE BOLSO!

A FELICIDADE É INÚTIL
Clóvis de Barros Filho

A FELICIDADE É INÚTIL

l a n ç a m e n t o

De saída, Clóvis faz uma advertência: seu novo livro não ensina 
ninguém a ser feliz. A seguir, lança uma pegadinha: a felicidade
é inútil, mas pode ser preciosa. Por quê? Se você �cou curioso, 

busque as respostas a partir das re�exões apresentadas pelo autor.

De: R$24,90      Por: R$21,60
Prefácio de Monja Coen

em formato para levar no bolso!

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

De: R$19,90
Por: R$17,30

MAIS ESPERTO QUE O DIABO

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

De: R$19,90
Por: R$17,30

A CIÊNCIA DO SUCESSO

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

De: R$19,90
Por: R$17,30

ATITUDE MENTAL POSITIVA

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

De: R$19,90
Por: R$17,30

QUEM PENSA ENRIQUECE - O LEGADO O MANUSCRITO ORIGINAL

De: R$69,90
Por: R$62,90

De: R$19,90
Por: R$17,30

De: R$42,90

A ESCADA PARA
O TRIUNFO

De: R$19,90
Por: R$17,30

QUEM APRENDE
ENRIQUECE
Napoleon Hill

QUEM APRENDE

De: R$44,90

Por: R$40,40

RESILIÊNCIA
Donald J. Robertson

RESILIÊNCIA

De: R$42,90

Por: R$38,60

QUEM CONVENCE
ENRIQUECE
Napoleon Hill

QUEM CONVENCE

De: R$44,90

Por: R$40,40

CAPITÃO DA MINHA ALMA,
SENHOR DO MEU DESTINO

Napoleon Hill

CAPITÃO DA MINHA ALMA,CAPITÃO DA MINHA ALMA,

De: R$44,90

Por: R$40,40

PENSE E ENRIQUEÇA
PARA MULHERES

Sharon Lechter

CAPITÃO DA MINHA ALMA, PENSE E ENRIQUEÇAPENSE E ENRIQUEÇA

De: R$42,90

Por: R$38,60

O PODER DO
MASTERMIND
Mitch Horowitz

O PODER DO

De: R$44,90

Por: R$40,40
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Negócios / LER&CIA

PARA TER 
SUCESSO HOJE!

Caio Carneiro é empreendedor, investidor, palestrante e autor do bestseller 
Seja foda! Aos 25 anos, já era destaque na área de negócios, somando mais de 
2 bilhões em vendas. Hoje, aos 32 anos, usa suas redes sociais para incentivar 

as pessoas a não desistirem do sucesso. Em sua segunda obra, Enfodere-se!, 
lançada em novembro, o autor ensina comportamentos e atitudes necessários 
para conquistar resultados em todas as áreas da vida. Para ele, “enfoderarse” é 

sentirse em um patamar no qual nenhuma negatividade ou crise possa atingilo 
– e é isso que busca levar aos leitores. Em entrevista exclusiva à LER&CIA, Caio 

Carneiro fala sobre negócios, atitude e sucesso. >>> 

 > Depois da obra Seja foda!, o 
autor Caio Carneiro lança novo 

livro com dicas para ajudar quem 
busca uma mudança de vida

DIVULGAÇÃO/ MARIO BOCK
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LER&CIA | Sua primeira obra, Seja 
Foda!, tornou-se um best-seller. A que 
você atribui tanto sucesso?
Caio Carneiro | Eu me doei 110% 
para o livro e quando a gente se 
entrega ao máximo, um resultado 
fora do padrão acontece. O livro é 
extremamente provocador, inten
so e traz conceitos poderosos e, ao 
mesmo tempo, práticos, cotidianos 
e de simples compreensão e aplica
bilidade.

Quais são as maiores dificuldades das pessoas 
quando o assunto é desenvolvimento pessoal e 
carreira?
Acredito que um dos maiores desafios do 
ser humano, quando falamos sobre de
senvolvimento pessoal, é a "obesidade 
mental". Adquirir conhecimento é algo 
incrível, necessário e vital para a nossa evo
lução. Porém, deve vir sempre acompanha
do de execução para que esse conhecimen
to não se torne um “peso morto”, o que te 
atrapalha. O grande desafio então é equali
zar conhecimento e ação, como num caia
que, que você utiliza dois remos, um pra 
cada lado.

O que você falaria para uma pessoa que não 
está satisfeita com o rumo de sua carreira e de 
sua vida?
Primeiramente, parabéns! Parabéns por não 
estar satisfeito, pois a partir do momento em 
que você se sente satisfeito, começa a parar 
de buscar. Na vida, ou você está crescendo 
ou morrendo, não há um ponto estável. E se 
você possui essa insatisfação positiva, atente
se para fugir da reclamação, do resmungo, 
da chateação e não tenha medo de arriscar, 
de ousar de maneira consciente e planeja
da. A única coisa permanente é a mudança 
e quem foge disso cai num campo de infe
licidade.

Qual a importância de manter o foco e persis-
tir, mesmo em meio às adversidades. O que é 
possível aprender nesses momentos?
Quando você não tem clareza do que está 
fazendo, a desistência será muito provável 
na tua caminhada. Por isso, não esque
ça daquelas coisas que você não fica um 
minuto sequer sem pensar a respeito. Ou 
seja, tenha clareza do porquê você faz o 
que faz. Ter o reconhecimento por com
pleto da sua atividade e não somente da 
tarefa mais braçal. Quando o motivo é 
muito forte, os “comos” e “de que jeito” se 
tornam mais simples. 

Para você, quem é um exemplo de determina-
ção?
Como estamos no universo literário, vou 

A única coisa 
permanente é a 
mudança e quem 
foge disso cai 
num campo de 
infelicidade."

Adquirir 
conhecimento 
é algo incrível, 
necessário e vital 
para a nossa 
evolução. Porém, 
deve vir sempre 
acompanhado 
de execução 
para que esse 
conhecimento 
não se torne um 
‘peso morto’, o 
que te atrapalha."

LER&CIA / Negócios
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LEIA

SEJA FODA!
Buzz Editora
DE: R$ 39,90  
POR: R$ 35,90

citar um autor que muito me ins
pira, o Flavio Augusto da Silva, do 
Geração de valor. É um excelen
te empreendedor e empresário, 
autor bestseller, um cara extre
mamente inspirador, ambicioso, 
e que tem uma contribuição tão 
grande ou até maior do que o seu 
desejo de crescimento. E, para 
mim, esse é o grande binômio da 
realização: crescer e contribuir.

Muitos leitores buscam em seu livro 
e em outras obras uma fórmula de su-
cesso, nas diferentes áreas de vida. O 
que é ter sucesso para você?
Eu não acredito em fórmula ne
nhuma. A verdade dura que mui
tas pessoas precisam engolir é que 
não existe uma bala de prata ou 
uma única coisa que vai fazer você 
dar um salto quântico na tua vida. 
As boas microdecisões que você 
faz diariamente, somadas, trans
formamse em uma grande reali
zação. Então, para mim, realizar o 
que você almeja dessa forma, signi
fica ter sucesso.

O seu lançamento Enfodere-se!, traz novos 
insights nesse sentido para os leitores?
Sim! O Seja Foda! é um livro provocador 
no sentido de despertar uma decisão no 
leitor. Depois de despertar essa decisão de 
ir para algo novo, de “sair da caixa”, ou
sar, arriscar, tentar, de pensar diferente, 
ele ainda vai te mostrar um conjunto de 
comportamentos necessários para acom
panhar essa decisão. O Enfodere-se! traz 
algo muito mais prático, técnico, com in
sights e inputs que o leitor adiciona a sua 
caminhada enquanto ele persegue aquilo 
que quer.

O que espera que os leitores aprendam com 
sua nova obra?
O leitor terá nas mãos uma série de táti
cas e estratégias para economizar tempo, 
energia e esforço para ir em busca do que 
deseja. Uma pessoa esperta não é aquela 
que não erra, mas sim aquela que apren
de com o erro dos outros. O livro é reche
ado de excepcionais dicas para acelerar a 
conquista dos seus objetivos, sabendo que 
o mundo pode fazer tudo por você, menos 
a tua parte. A tua parte é contigo. l

ENFODERE-SE!
Buzz Editora
DE: R$ 39,90 
POR: R$ 35,90

As boas microdecisões que você faz diariamente, somadas, transformam-se em uma grande 
realização. Então, para mim, realizar o que você almeja dessa forma, significa ter sucesso."

Negócios / LER&CIA
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todavia

a morte  
e o meteoro 
Joca Reiners Terron
DE: R$ 49,90

POR: R$ 44,90

uma noite com 
sabrina love
Pedro Mairal
DE: R$ 44,90

POR: R$ 40,40

a vegetariana
Han Kang

DE: R$ 49,90

POR: R$ 44,90

crônicas para ler
em qualquer lugar 
Gregório Duvivier, 
Xico Sá, Maria Ribeiro

DE: R$ 44,90

POR: R$ 40,40

nove histórias 
J. D. Salinger

DE: R$ 54,90

POR: R$ 49,40
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ATUALIZE SUA

 > Alguns enredos encantam as crianças e adolescentes. 
São personagens que conquistam os pequenos leitores e os 
levam junto em suas aventuras – ou até mesmo para suas 
inesperadas confusões.  Super-heróis, vilões divertidos, garotas 
populares ou meninos tímidos. Com certeza algum desses 
personagens irá fazer você se apaixonar e acompanhar suas 
peripécias não apenas em um livro, mas por todas as edições 
da série. Conheça alguns deles e comece já sua leitura! 

LER&CIA / Pequenos Leitores

METADE POLICIAL, 
METADE CÃO

Os meninos Jorge e Haroldo também 
criaram um outro super-herói fora do 
padrão. Estamos falando do Homem-
Cão, o melhor policial da cidade. O oficial 
Rocha e seu cachorro Greg sofrem um 
acidente e, para eles sobreviverem, é 
preciso fundir a cabeça do cão com o 
corpo do policial. Assim nasce esse herói 
divertido que bebe água da privada, 
rola sobre os bandidos e late na cara 
do perigo. Seu maior inimigo é o gato 
Pepê. Acompanhe esse personagem 
em sete diferentes histórias. O quinto 
volume da série tem previsão de 
lançamento para novembro desse ano. LEIA

CAPITÃO CUECA 
– VOLUME 1 – 
EM CORES
DAV PILKEY/ 
Companhia das 
Letrinhas
R$ 37,40

LEIA

O HOMEM-CÃO 1
DAV PILKEY/ 
Companhia das 
Letrinhas
R$ 42,90

LEIA

COMO SER UM 
SUPERVILÃO 1
IVAR PANAZZOLO 
JUNIOR/ Astral 
Cultural
R$ 34,90

UM HERÓI ESQUISITO

Eles são vizinhos e estudam juntos na mesma escola. Jorge e 
Haroldo se divertem brincando, mas o que eles mais gostam de 
fazer é criar histórias em quadrinhos e foi assim que surgiu o 
maior super-herói de todos os tempos: o Capitão Cueca. Ele é 
um destemido guerreiro, cheio de manias e que se veste meio 
esquisito. O Capitão Cueca está sempre pronto para enfrentar 
as injustiças e, claro, para fazer você rir muito. Desde que foi 
lançado por aqui, em 2017, a história já ganhou 10 livros. 

COLEÇÃO!

VICTOR, UM SUPERVILÃO BONZINHO
Ele é descendente de uma longa linhagem de supervilões, mas digamos 
que não herdou as qualidades dos pais e avós. Por isso, ele é mandado 
para um treinamento com Mancha, um supervilão decadente. Em sua 
jornada, Victor conhece uma super-heroína que também não tem o 
talento que era esperado dela. Agora, eles precisam se unir para provar 
que todo vilão também é um herói e vice-versa. O primeiro livro foi 
lançado em abril de 2018, o segundo em maio deste ano e o terceiro 
está previsto para chegar às livrarias no primeiro semestre de 2020. 
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Pequenos Leitores / LER&CIA

UMA ADOLESCENTE 
EM APUROS
Nikki Maxwelll acaba de ganhar uma bolsa de 
estudo em uma escola particular. Sentindo-
se deslocada entre alunos ricos e descolados, 
ela pede de presente a sua mãe um telefone 
de última geração, mas é surpreendida com 
um diário, o que lhe parece algo jurássico. 
Apesar da birra inicial, é no diário que ela vai 
registrar sua nova realidade e desabafar sobre seus 
problemas na escola e com sua 
família. Como aliadas, ela passa 
a contar com suas novas 
amigas Chloe e Zoey. A 
obra que deu início à 
série foi lançada em 
2014 e o último livro da 
coleção, Diário de uma 
garota nada popular, vol. 
13, chegou nas livrarias 
em fevereiro deste ano. 

AMIGOS QUE MORAM 
EM UMA ÁRVORE
Andy mora com Terry, seu melhor 
amigo, numa casa da árvore de 13 
andares. É lá que eles vivem muitas 
aventuras. Não é para menos, pois 
a casa tem pista de boliche, cipós, 
tanque de tubarões, catapulta, 
uma máquina que arremessa 
marshmallows, uma fonte de 
limonada e até um laboratório 
subterrâneo. Mas para desfrutar 
dessa maravilha, eles precisam 
lidar com alguns invasores, os 
macacos arruaceiros, a sereia-
-monstro e o gorila gigante. A 
série conta com quatro livros, 
sendo o mais recente deles A 
casa na árvore com 91 andares. 

UM VIKING E SEU  
DRAGÃOZINHO
Soluço é o herdeiro da Tribo dos Hooligans Cabeludos. Em sua iniciação 
como um legítimo guerreiro viking, ele precisa domesticar e treinar o 
dragão mais feroz e assustador que for capaz de capturar. Em vez disso, ele 
acaba com o menor animal que já se viu — que, além de tudo, é teimoso 
e banguela. Começa aí a aventura desse herói e de seu dragãozinho. 
Misturando ação, humor e mensagens inspiradoras, a saga conta com 11 
livros, o primeiro lançado em 2010, Como treinar o seu dragão, e o último, 
fechando a série, em 2017, Como combater a fúria de um dragão. 

UM MENINO 
EXCLUÍDO
Greg Heffley sabe que não é 
fácil ser criança. No mundo 
do ensino fundamental, os 
fracotes são obrigados a dividir 
os corredores com garotos 
mais altos, mais malvados 
e que já se barbeiam. Esse 

herói improvável 
contará com a ajuda de seu amigo fiel 

Rowley Jefferson para suas aventuras. 
A série conta com 13 

volumes e mais três 
edições extras. 

LEIA

DIÁRIO DE UM 
BANANA 1 
JEFF KINNEY/ 
Vergara e Riba
R$ 42,90LEIA

A CASA NA 
ÁRVORE COM 
13 ANDARES
ANDY GRIFFITHS/ 
Fundamento

de R$ 38,80

POR R$ 35,00

LEIA

DIÁRIO DE UMA 
GAROTA NADA 
POPULAR – 
VOLUME 1
RACHEL RENEE 
RUSSELL/ Verus
R$ 42,90

LEIA

COMO TREINAR 
O SEU DRAGÃO 
– VOLUME 1 
CRESSIDA 
COWELL/ Intrínseca
R$ 34,90
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LER&CIA / Livros
IN

FA
NT

OJ
UV

EN
IL

DE R$ 34,90 

POR R$ 31,40 
OS ÚLTIMOS JOVENS 
DA TERRA
MAX BRALLIER/ Faro

Depois que o planeta é invadido 
por monstros e zumbis, Jack se une 
aos seus colegas para encarar o 
apocalipse, onde não faltam aven-
turas! Conheça a história que origi-
nou a série da Netflix.

DE R$ 24,90 

POR R$ 21,60 
CAMINHO DO SABER – 
PRATICANDO CALIGRAFIA
ADSON VASCONCELOS/ Bicho Esperto 

Nesta cartilha são propostas ati-
vidades de treino caligráfico que 
efetivamente contribuem para o 
desenvolvimento da coordenação 
motora e para o aprendizado da 
escrita manuscrita clara e legível.   

DE R$ 64,90 

POR R$ 58,40 
ADVINHA QUANTO 
EU TE AMO
SAM MCBRATNEY/ WMF MARTINS 
FONTES 

Um coelhinho se esforça para mos-
trar o amor que ele sente pelo pai. 
O Coelho Pai entra na brincadeira, 
mas ambos percebem que não é 
fácil medir o amor.

DE R$ 39,90 

POR R$ 35,90 
LUARICES 
LUARA FONSECA/ Astral Cultural 

Adolescência é uma fase difícil! 
Mas, acredite, é possível sobreviver 
a ela com menos dramas e surtos! 
Luara compartilha sua vida, dá ri-
sada da própria cara, conta as suas 
encanações e como faz para tentar 
se livrar delas.  

DE R$ 109,90 

POR R$ 98,90 
LE PETIT – O 
LIVRO DO BEBÊ 
CLAIRE LAUDE,  
AURELIE CASTEX/ Vergara e Riba

Colecione aqui as memórias preciosas desde a gravidez até o pri-
meiro ano do bebê. Com ilustrações primorosas, este livro inclui en-
velope para guardar exames de ultrassom, árvore genealógica da 
família, espaço para fotos, além de belos pop-ups.

LANÇAMENTO

DE R$ 39,90

POR R$ 35,90
TODO MUNDO TEM 
UMA PRIMEIRA VEZ
VÁRIOS/ Plataforma 21

Cada autor desta coletâ-
nea nos presenteia com 
uma narrativa diferente: são 
seis contos passando pe-
los gêneros ficção realista, 
fantasia urbana e distopia, 
em que o leitor é convida-
do a conhecer as primeiras 
vezes de diferentes perso-
nagens. 

LANÇAMENTO

LANÇAMENTO

LANÇAMENTOLANÇAMENTO
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Estimule a imaginação e a criatividade das crianças!

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

O oceano
360˚ pop-up

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

Meu livrinho 
musical

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

Missão espacial
National Geografic

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

O castelo 
da pricesa - 3D

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

Pinóquio
Recortes incríveis

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

O estegossauro
A era dos dinossauros

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

Revista_curitiba_novembro_19_205x85.indd   1 06/09/19   3:51 PM
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DE R$ 29,90

POR R$ 26,90
A LENDA DO ZAP 
ENALDINHO/ Astral Cultural

Enaldinho foi levado para o escon-
derijo do Zap, e só você, resolven-
do vários enigmas, pode ajudá-lo 
a sair de lá! Mas, bem no meio da 
toca do monstro, Enaldinho des-
cobre pistas do verdadeiro motivo 
pelo qual o Zap está atrás dele.

DE R$ 78,90 

POR R$ 71,00 
RAIOS E TROVÕES – A 
HISTÓRIA DO FENÔMENO 
CASTELO RÁ-TIM-BUM 
BRUNO CAPELAS/ Summus 

Baseado em mais de 30 entrevis-
tas, mostra como surgiu o projeto 
que marcou gerações, unindo en-
tretenimento, informação e edu-
cação.  

LANÇAMENTO

DISPONÍVEL A 
PARTIR DE

10/11/19

Livros / LER&CIA

DE R$ 42,90

POR R$ 38,60
DIÁRIO DE ROWLEY – UM 
GAROTO SUPIMPA
JEFF KINNEY/ Vergara E Riba

Greg Heffley está enrascado. 
Rowley, seu melhor amigo, ago-
ra tem um diário. Ou seria um “li-
vro de memórias”? O que importa 
é que chegou a vez de Rowley con-
tar a história da amizade dos dois. 

DE R$ 39,90

POR R$ 35,90
DÚVIDA CRUEL 
IBERE THENORIO, MARIANA FULFARO/ 
Sextante

Mari e Iberê reuniram 80 dúvidas 
cruéis a partir de sugestões de seus 
seguidores. Aqui você encontrará 
informações científicas com o jei-
to claro, atraente e divertido, que é 
marca registrada do canal.

DER$ 44,90

POR R$ 40,00
DESCENDENTES 3 
CARIN DAVIS/ Universo dos Livros

Acompanhe os filhos de seus vilões 
favoritos nesta nova e eletrizan-
te aventura. Evie, Carlos e Jay – fi-
lhos de Malévola, Jafar, Rainha Má 
e Cruella de Vil, respectivamente – 
retornam à ilha dos perdidos para 
recrutar um novo grupo de vilões.

DE R$ 37,90

POR R$ 34,00
A SELEÇÃO – VOLUME 1 
KIERA CASS/ SEGUINTE

Para trinta e cinco garotas, a Se-
leção é a chance de uma vida. É a 
única oportunidade de ser alçada 
a um mundo de vestidos deslum-
brantes e joias valiosas. Para Ame-
rica Singer, no entanto, estar entre 
as Selecionadas é um pesadelo. 

DE R$ 89,90

POR R$ 79,90
GRAVITY FALLS – UM 
VERÃO DE MISTÉRIOS 
GREG LOCKARD, HEIDI ROUX/ Universo 
dos Livros

As histórias de Gravity Falls em for-
mato de graphic novel. Os gêmeos 
vão passar as férias de verão com 
seu tio-avô e percebem que as coi-
sas não são como parecem ser.

DE R$ 39,90

POR R$ 35,90
O PODER DA AÇÃO 
PARA CRIANÇAS
MAURICIO DE SOUSA, PAULO VIEIRA/ 
Gente

Paulo Vieira pediu a ajuda da Tur-
ma da Mônica para mostrar a to-
das as crianças que a vida pode e 
deve ser incrível, completa e cheia 
de conquistas! 
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Contos para Sonhar 
(Torre)

Happy Baby
Animais

Leia e Brinque
DinossaurosA Arca de Noé A Fazenda

Na Ponta dos Dedos
Monstros

A Educação passa por aqui!

Seleção especial Todolivr

De: R$59,00

52,90Por: R$

De: R$39,90

35,90Por: R$

De: R$49,90 cada

44,90Por: R$

De: R$39,90

35,90Por: R$

cada
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 > Quem foi criança nas décadas de 1980 ou 1990, sabe. 
Embora não houvesse tantas opções de brinquedos e jogos 
como hoje, os que existiam eram para lá de divertidos. Tanto 
que alguns tornaram-se clássicos e estão de volta em versão 
retrô para fazer a alegria de mais uma geração de crianças. 

Estamos falando de brincadeiras como o jogo PegaVareta, em que 
a regra é tentar tirar, uma a uma, as varetas sem deixar que nenhuma 
outra se mexa. Ou então os jogos de tabuleiro, de perguntas e respostas, 
de tarefas ou desafios. O importante era sentar em volta da mesa com 
os amigos e a família e passar bons momentos! 

Outro clássico que marcou época foi o Pogobol, uma espécie de 
bola com um disco em que o desafio é equilibrarse em cima e sair 
pulando. Foi um brinquedo muito desejado pelas crianças que hoje 
já são adultos e, agora, promete agradar também a geração atual. E 
o que falar do Aquaplay? Em uma época em que não existia celu
lar ou tablet, era um jogo portátil para brincar e passar o tempo em 
qualquer lugar! 

Quer mostrar aos seus filhos quais eram suas brincadeiras prefe
ridas na infância? Confira os brinquedos que estão de volta!

LER&CIA / Brinquedos

POGOBOL CORES 
Estrela
R$ 169,90 (CADA)
Você vai se divertir e, de 
quebra, gastar uma boa dose 
de energia brincando! Basta 
apoiar os pés sobre o disco, 
empurrar para baixo com os 
pés e começar a pular. Indicado 
para crianças com mais de cinco 
anos e com até 70 quilos.

JOGO GENIUS 
Estrela
R$ 209,90
Tiii, Titaa, Titatãã e Tooom. O 
clássico está de volta! Aceite o 
desafio: pense rápido e tente 
repetir as sequências de luzes e 
sons. São três jogos diferentes e 
quatro níveis de dificuldade.

BR
IN

CA
R 

NUNCA SAI DE MODA!
PULA PIRATA 
0027/Estrela
R$ 99,90
Uma espiadinha aqui, 
outra ali e, de repente, 
o pirata pula para fora 
do barril! Espete o 
barril com cuidado, 
porque ninguém sabe 
quando ele vai pular.
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Brinquedos / LER&CIA

JOGO AQUAPLAY BASQUETE OU
FUTEBOL 
Estrela
R$ 99,90 (CADA)
A garotada vai amar essa novidade 
com divertidas formas de brincar. 
O clássico está de volta, o jogador 
que fizer 22 pontos primeiro 
será o grande vencedor! 

CONJUNTO COMPLETO 
DE PRAIA BALDICO 
10209/Cardoso
R$ 14,60
Leve o baldico para a escola, 
praia, praça e onde preferir, 
pois a diversão é garantida.

BRINCANDO DE 
ENGENHEIRO - 42 PEÇAS 
52754/ Xalingo
R$ 19,90
Esse brinquedo de montar ajuda 
a desenvolver o pensamento 
lógico, a imaginação e a 
criatividade da criança. Fabricado 
em madeira reflorestada. 

PEGA VARETA MAXI 
513/ Elka 
R$ 56,90
Um jogo emocionante, no qual o 
objetivo é fazer o maior número 
de pontos retirando as varetas do 
monte sem que elas se mexam. 
Cada cor de vareta tem uma 
pontuação. Agora, é só jogar as 
varetas e ver quem é o vencedor. 
Mas lembre-se, somente a vareta 
preta poderá ser usada para retirar 
as outras, e perderá a vez aquele 
que estiver tentando tirar a vareta 
escolhida e mexer com as demais. 

JOGO OPERANDO CLÁSSICO 
B2176/ Hasbro
R$ 139,90
O jogo Operando é a brincadeira 
perfeita para testar as habilidades 
dos pequenos como médicos. Com 
peças que brilham e escorregam, 
ainda vem com sons divertidos.

JOGO DA VIDA 
0041/ Estrela
R$ 144,90
Este jogo simula a vida 
real com muita diversão. 
Seja publicitário ou chef de 
cozinha, você deve estar 
preparado para momentos 
de sorte e azar. Trilhe o 
seu caminho em busca do 
sucesso! Desenvolva sua 
carreira, ganhe dinheiro, 
case e tenha filhos.

JOGO 6 JOGOS CLÁSSICOS 
2759/ Pais e Filhos 
R$ 74,90
Box com seis jogos 
clássicos para você se 
divertir com os amigos e 
com a família em todos 
os momentos. Vem com 
xadrez, dama, ludo, trilha, 
dominó e jogo da forca. 
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DE R$ 64,90

POR R$ 58,40
INTELIGÊNCIA 
EMOCIONAL
DANIEL GOLEMAN/ 
Objetiva

R$ 49,90 
SEGREDOS DE 
DEUS PARA VOCÊ
SUELY BEZERRA/ Thomas 
Nelson

R$ 79,90 
O INVESTIDOR 
INTELIGENTE
BENJAMIN GRAHAM/ 
Harpercollins

R$ 44,90 
DIÁRIO DE 
UM BANANA 
QUEBRA TUDO 
JEFF KINNEY/ Vergara 
E Riba

R$ 44,50 
O CONTO DA 
AIA – LIVRO 1
MARGARET ATWOOD/ 
Rocco

R$ 49,90 
O QUE ACONTECEU 
COM ANNIE
C. J. TUDOR/ Intrínseca

R$ 34,90 
CARTAS DE UM 
DIABO A SEU 
APRENDIZ
C S LEWIS/ Thomas Nelson 

R$ 59,90 
DIÁRIO DE UMA 
VEGANA 2 – O 
DESPERTAR
ALANA ROX/ Globo Estilo

R$ 39,90 
NUNCA FOI SORTE
ADRIANA SANT ANNA/ 
Buzz

R$ 49,90
MINDSET
CAROL DWECK/ Objetiva

R$ 59,90 
O HOBBIT
J. R. R. TOLKIEN/ 
Harpercollins

R$ 44,90 
O PODER DA AÇÃO 
– EDIÇÃO LUXO
PAULO VIEIRA/ Gente 

R$ 49,90 
STRANGER THINGS 
– VOLUME 1 – 
RAÍZES DO MAL
GWENDA BOND/ Intrínseca 

R$ 41,90 
SEJA O AMOR 
DA SUA VIDA
GUILHERME PINTTO/ Outro 
Planeta

R$ 44,90 
TEMPO DE 
REGRESSO
KRISTIN HANNAH/ 
Arqueiro

DE R$ 49,90 

POR R$ 44,90
O PRIMEIRO 
IMORTAL
RODRIGO N. ALVAREZ/ 
Arqueiro

DE R$ 79,90

POR R$ 63,90
PAI RICO, PAI 
POBRE
ROBERT T. KIYOSAKI/ Alta 
Books

R$ 34,90 
A SUTIL ARTE DE 
LIGAR O F*DA-SE
MARK MANSON/ Intrínseca 

R$ 39,90
A CINCO PASSOS 
DE VOCÊ
RACHAEL LIPPINCONTT/ 
Globo

R$ 59,90
BOX AUTHENTIC 
GAMES – 3 
VOLUMES
AUTHENTIC GAMES/ Alto 
Astral

LIVROS

R$ 36,90
APRENDA A 
VIVER O AGORA
MONJA COEN/ Academia

DISPONÍVEL 
A PARTIR DE

05/11/19
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DE R$ 299,90

R$ 249,90
FONE DE OUVIDO 
ON-EAR BLUETOOTH 
TUNE 500 BT COM 
MICROFONE PRETO 
JBL 

DE R$ 1199,90

POR R$ 1.089,90 (CADA)

HOVERBOARD SCOOTER 
6.5 BAT.SAMSUNG  
(PRETO, BRANCO, 
VERMELHO, DOURADO)
Mymax

A PARTIR DE

R$ 109,90 (CADA) 
FUNKO DIVERSOS 
Funko 

R$ 279,90 (CADA)

STAR WARS JEDI 
FALLEN ORDER
EA Sports

DE R$ 269,90

R$ 259,90 
FONE DE OUVIDO 
BLUETOOTH ON 
EAR W800BT 
Edifier

DE R$ 349,90

POR R$ 199,90
CONSOLE MASTER SYSTEM 
EVOLUTION - COM 132 
JOGOS NA MEMÓRIA
Tectoy

DE R$ 1.999,90

POR R$ 1.499,90
VOLANTE G29 DRIVING 
FORCE PS3/PS4/PC 
Logitech 

DE R$ 399,90

POR R$ 349,90
HEADSET 
KRAKEN 
ESSENTIAL P2 
Razer 

DE R$  1.999,90

POR R$ 1.499,90
VOLANTE G920 COM 
PEDAL XBOX ONE/PC
Logitech

R$ 299,90
MOUSE 
DEATHADDER 
ESSENTIAL 
6400 DPI 
– RAZER
Redragon

DE R$ 1.099,90

POR R$ 989,90 (CADA)

CADEIRA GAMER MX9 
Mymax 

INFORMÁTICA 
E 

TECNOLOGIA

R$ 279,90 (CADA)

NEED FOR SPEED HEAT 
EA Sports

PREVISÃO DE 
LANÇAMENTO 

09/11

PREVISÃO DE 
LANÇAMENTO 

15/11
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R$ 45,90 
CD TAYLOR 
SWIFT - LOVER 
Universal Music

R$ 25,90 
CD ELZA SOARES - 
PLANETA FOME 
Deckdisc 

R$ 29,90 
DVD O REI LEÃO 
Disney

R$ 29,90 
CD LANA DEL REY - 
NORMAN FUCKING 
ROCKWELL 
Universal Music 

R$122,40
CADERNO FICHÁRIO 
10X1 190 FOLHAS 
NOIR 167 PN 
4634-7/Ótima 

R$ 141,90
CADERNO 
INTELIGENTE 80 
FOLHAS GRANDE – 
PRÍNCIPE DE GALES 
4018/ Clapper

R$ 16,90 
DVD BREAKING 
BAD - A TEMPORADA 
FINAL (3 DVDS) 
Sony Pictures

R$ 29,90 
DVD MINIONS + MEU 
MALVADO FAVORITO 
+ MEU MALVADO 
FAVORITO 2 
Universal Pictures 

R$ 39,90 
BLU-RAY 
VINGADORES: 
ULTIMATO 
Disney

R$ 159,90 
LP LED ZEPPELIN 
- LIVE AT 
KNEBWORTH PARK 
30TH ANNIVERSARY 
EDITION 
Strings & Music

R$ 99,90 
LUMINÁRIA O PEQUENO 
PRÍNCIPE EM ACRÍLICO 
Etiplast

R$ 29,90 
DVD TOY STORY 4 
Disney

R$ 217,35
GLOBO TERRESTRE 
GEOGRÁFICO PINK ZOO 
25 CM LUMINOSO BIVOLT 
7433/ Tecno

DE R$ 162,00  

POR R$ 137,90
CANETA 
ESFEROGRÁFICA 
PICASSO GOLD 
PRATA 
YW19566S/ Crown

DE R$ 120,00  

POR R$ 99,00
CANETA 
ESFEROGRÁFICA 
DREZDEN 
MARROM 
YW19699R/ Crown

R$ 179,40
GLOBO TERRESTRE 
PRISMA SEM LUZ BASE 
AZUL CELESTE 30 CM 
313444/ Libreria

CONFIRA DISPONIBILIDADE EM NOSSAS LOJAS

CANETAS SWAROVSKI 
DIVERSOS MODELOS
Swarovski

ÁUDIO E 
VÍDEO PAPELARIA
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R$ 436,50
CANETA 
HIDROGRÁFICA 0,4 MM 
50 CORES ESTOJO LATA 
8850/ Sertic 

R$ 15,90
JOGO DE CARTAS 
O DESAFIO DAS 
HORCRUXES 
HARRY POTTER 
99442/ Copag 

R$ 29,90
MINIPRATO PARA 
ACESSÓRIOS 
CORAÇÃO AZUL LOVE 
10618/ Mart

R$ 29,90
MINIPRATO PARA ACESSÓRIOS 
REDONDO AZUL SKY 
10612/ Mart

R$ 135,00
FLAT BALL AIR 
SUPER KIT TREINO 
BR394/ Multikids 

R$ 138,60
GARRAFA 
TÉRMICA 
FRIDA KAHLO 
PASSÁROS E 
FLORES 40612/ 
New Urban

R$ 199,90
BOLSA COM ALÇA 
COURO MICKEY 
MOUSE PRETA 
BMK78379/ Luxcel 

R$ 26,80
CADERNETA DE 
ANOTAÇÕES FK 
CAVEIRA MEXICANA 
AZUL 100 FOLHAS 
40656/ New Urban

R$ 53,00
COPO VIAGEM 450ML 
EMBORRACHADO 
MICKEY MOUSE 
10021979/ Z-Criativa

R$ 29,90
CADERNO DE 
ANOTAÇÕES MICKEY 
QUADRICULADO 96 
FOLHAS 9X15CM 
10070471/ Z-Criativa

R$ 29,90
MINI SQUEEZE POP 
450 ML AMOR ROSA 
27640/ Uatt

R$ 29,70 (CADA)

LATA COM 2 BLOCOS 
DE ANOTAÇÕES 
MICKEY OU MINNIE 
YF1434-MK2-D/ Minas

R$ 29,90
MINI SQUEEZE POP 
400 ML PANDA 
27639/ Uatt

R$ 23,90
PORTA-ACESSÓRIOS 
REDONDO PASSÁRO 
ROSA 8,5 CM 
157013/ Bencafil

R$ 39,40
KIT 4 COPOS DE 
VIDRO SHOT GM 
OPALAS 50ML 
41645/ New Urban

R$ 39,90 (CADA)

MARMITA 
TOP PROJETO 
VERÃO E VIVA 
Trendy

R$ 179,90
MAPA MUNDI 
RASPADINHA 
1220799/ WSP

R$ 179,90
QUADRO 
RASPADINHA 
TOP SÉRIES 
2211/ WSP

R$ 52,40 (CADA)

CADERNO EXECUTIVO 
COM ELÁSTICO 
80 FOLHAS SEM 
PAUTA SHINE 
304441/ Tilibra

57NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019



LER&CIA / Infância

FAÇA SEU 

 > É o primeiro dia de aula 
de Bonnie. Para deixar esse 
momento mais fácil, ela decide 
construir um novo brinquedo. 
Assim, surge Garfinho, 
personagem estreante do filme 
Toy Story 4, da Disney/Pixar, 
lançado este ano nos cinemas 
e que já conquistou uma legião 
de fãs. O motivo: trouxe à tona 
a vontade das crianças de 
inventar novas brincadeiras.  

observar o mundo, experimentálo e 
recriálo. Cada invento foi precedido 
de um brinquedo. Eu diria até que 
os grandes inventores foram adultos 
que não pararam de brincar.”

O arteeducador ressalta que, 
da ideia inicial ao resultado final, a 
criança vive experimentações diver
sas e desenvolve habilidades. “Cada 
brinquedo construído é uma aventu
ra. Quando ele fica pronto vem a ale
gria de brincar. A criança que cons
trói os próprios brinquedos cumpre 
um ciclo natural que a deixará pre
parada para enfrentar com coragem 
as etapas seguintes de sua jornada”.

BRINQUEDO
Assim como Bonnie, toda criança 

gosta de colocar sua imaginação para 
trabalhar e criar seus próprios brin
quedos. Pergunte para seus pais ou 
avós o que eles costumavam inven
tar. As respostas serão diversas: carri
nhos, pipas, bonecas. E tudo pode vi
rar diversão: tampa de caneta, latas, 
isopor ou garrafas.

Para o arteeducador e autor do 
livro Barangandão Arco-íris – 36 
brinquedos inventados por meninos e 
meninas, Adelson Fernandes Murta 
Filho, mais conhecido como Adel
sin, toda criança é um ser inventivo 
por natureza. “É próprio da criança 

CONHEÇA O 
GARFINHO DE 

TOY STORY
Criado pela garotinha Bonnie 

usando papel, cola, tesoura e lápis 
de cor, Garfinho é um misto de 

garfo e colher, tem a boca sempre 
semiaberta, além de não se ver como 
um brinquedo. Ele guarda um carinho 
e uma curiosidade pelo lugar de onde 

saiu: a lata de lixo da sala de aula. 
 Além disso, tem movimentos 

limitados, não sabe falar direito 
e, claro, acaba em uma aventura 

perigosa com Woody – o que termina 
sendo o mote de todo o filme.
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Infância / LER&CIA

O QUE PODE VIRAR 
BRINQUEDO?
Adelsin indica materiais para 
estimular a imaginação. Para 
ele, os melhores são os que 
vêm da natureza. “Mas nem 
sempre é possível ter a natureza 
à disposição. Então, podemos 
reutilizar os mais diversos itens 
que encontrarmos em casa.” 
Confira suas indicações:

• Sementes
• Varinhas
• Palha
• Folhas
• Fios de algodão

FAMÍLIA NA 
BRINCADEIRA!
A família deve incentivar as crianças 
a brincarem e a construirem novos 
brinquedos. “Melhor ainda é 
construir juntos. As crianças adoram 
saber das histórias dos tempos de 
criança de seus pais e avós. Histórias 
acompanhadas de construções 
são um presente inesquecível para 
meninos e meninas”, diz Adelsin.  

• Papelão
• Papel
• Potes 
• Garrafinhas plásticas
• Tampas

Confira o passo a 
passo de como fazer 
um pião com folha 
de revista. Quem 
ensina é o Adelsin. 

O QUE VOCÊ VAI 
PRECISAR:

✔ UM PALITO DE 
CHURRASCO
✔ COLA BRANCA 
✔ UMA REVISTA VELHA

PASSO A PASSO
1º passo: pegue uma folha 
de revista e vá fazendo 
dobras de aproximadamente 
4 cm no sentido diagonal 
até o final da folha. Cole 
a pontinha para não 
abrir e deixe de lado.

2º passo: pegue uma 
segunda folha e faça o 
mesmo com 3 cm.

3º passo: faça uma 
terceira folha com 2 cm.

4º passo: agora cole bem a 
ponta da primeira tira (4 cm) 
em um palito de churrasco. 
O ponto certo de colar é a 
2 cm da ponta do palito. 

5º passo: agora, passe 
cola em toda a tira e vá 
enrolando em volta do palito. 
Quanto mais firme, melhor. 

6º passo: enrole a segunda 
tira em volta da primeira e 
faça o mesmo com a terceira.

7º passo: corte o 
palito ao meio.

8º passo: segure a parte 
de cima do palito entre 
as mãos e esfregue 
rapidamente as palmas 
da mão (em sentidos 
contrários). Depois, solte 
o pião girando sobre o 
chão ou sobre uma mesa.  

FAÇA UM PIÃO!
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LER&CIA / Informática & Tecnologia

R$ 39,90 (CADA)

POKÉMON MINILATAS 
AMIGOS DE KANTO 
Copag

Quando colocadas uma ao lado da 
outra, as latas montam uma ima-
gem. Cada lata vem com três boos-
ters, uma moeda e um cartão com 
a arte do Pokémon da minilata. 

R$ 179,90 
CARTÃO XBOX LIVE GOLD 
12 MESES (BRASIL)
Microsoft

Seja Gold! Com o multiplayer mais 
avançado, jogue games como Ti-
tanfall e Halo com os seus amigos 
em uma rede alimentada por mais 
de 300 mil servidores. 

R$ 289,90 
CONTROLE DUALSHOCK 
PS4 JET BLACK NACIONAL
Sony

O controle sem fio DualShock4 para 
o sistema PlayStation4 define esta 
geração de jogos, combinando re-
cursos revolucionários e conforto 
com controles precisos e intuitivos.

R$ 129,90
HEADSET GAMER 
LAGOPASMUTUS 2 H201-1 
Red Dragon 

O Headset Lagopasmutus 2 (H201-
1) produzido pela Redragon é 
perfeito para os jogadores que 
buscam alta qualidade de som e 
conforto para os ouvidos.

DE 799,90

POR R$ 749,90 
IMPRESSORA 
MULTIFUNCIONAL INK 
TANK WI-FI 416
HP

Impressora multifuncional Ink Tank 
com painel de controle 3 LEDs e 5 
botões, também com um visor LCD 
com ícones. Softwares incluídos: 
software de impressora HP, HP 
Photo Creations.

DE 109,90

POR R$ 89,90 
FONE DE OUVIDO 
INTRA-AURICULAR 
COM MICROFONE JBL 
T210 PRETO 
JBL

Os fones de ouvido intra-auricula-
res são leves, confortáveis e com-
pactos. Seus falantes de 8,7 mm 
reproduzem o poderoso som JBL 
com clareza e graves profundos.

DE 399,90

POR R$ 389,90 
HD EXTERNO EXPANSION 
1TB USB 3.0 
1000400/ Seagate

Guarde todas as suas fotos, vídeos 
e documentos em um local seguro, 
sem sobrecarregar seu computa-
dor. HD externo com capacidade: 
de 1 TB. Interface: USB 3.0. Taxa 
Máxima de Transferência: Até 4,8 
Gbps (USB 3.0).

R$ 219,90
CALCULADORA 
CIENTÍFICA CLASS
553 FUNÇÕES 
FX-991LAX-BK-S4-DH
Casio

Calculadora científica em portu-
guês com 553 funções, incluindo 
função planilha. Destaca-se por seu 
menu com ícones, além de contar 
com display de alta resolução e QR 
Code.
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R$ 62,90 
JOGO DE BARALHO 
139 REI DO BARALHO 
2 UNIDADES
99492/ Copag 

Copag é o baralho tradicional 
mais querido do Brasil. Produzi-
do em cartão de alta qualidade, 
que garante grande durabilidade 
e conforto no manuseio.

R$ 89,90 
KIT DE MÁGICAS 
LUCCAS NETO 
3770/ Grow

Acompanhe Luccas Neto 
neste divertido kit de 
mágicas fáceis e com efeitos 
incríveis. Traz desenhos que 
explicam passo a passo 
os truques. Chame sua 
família para ajudar a ler esse 
manual que está demais.

R$ 99,90 
JOGO BATE 
MARSHMALLOW 
LUCCAS NETO 
3725/ Grow

O novo jogo de um dos maiores 
youtubers da atualidade chegou 
para conquistar seus fãs. O Luccas 
ficou preso numa armadilha de 
marshmallows, onde o objetivo é 
não deixá-lo cair. A cada batida 
com o martelo, uma nova emoção.  

R$ 59,90
BOX DE ATIVIDADES 
BABY SHARK
99789/ Copag
 
O box de atividades Baby Shark vai 
garantir a diversão das crianças! O 
box inclui cartas holográficas, lâmi-
nas com atividades, uma caixa de 
giz e uma cartela de adesivos.

R$ 68,20 
JOGO O REI LEÃO O 
CICLO DA VIDA 
3709/ Grow 

Acompanhe o ciclo da vida de Sim-
ba. Siga os passos do personagem, 
desde seu nascimento até o seu 
reinado. Divirta-se e conheça de 
forma leve e descontraída a história 
deste grande clássico da Disney.

Papelaria / LER&CIA

R$ 17,90
JOGO DE CARTAS 
FAREJADOR + 
MEMÓRIA PETS 2 
99487/ Copag

Neste jogo você terá que encontrar 
todos os objetos do Max, da Chloe 
e de toda turma numa grande con-
fusão. Quem achar os objetos mais 
rápido é o vencedor!

R$ 129,90
BONECO VINIL 27 CM 
MINNIE MOUSE 
2725/ Líder

Tenha o boneco de vinil da Minnie 
Mouse, a ratinha mais querida! O 
boneco  possui articulações na 
cabeça, nos braços e nas pernas. 
Produzido em vinil atóxico. Medida: 
27 cm de altura.

R$ 129,90
BONECO VINIL 25 CM 
MICKEY MOUSE 
2724/ Líder

Tenha o boneco de vinil Mickey 
Mouse, o personagem mais fa-
moso da Disney! O boneco possui 
articulações na cabeça, nos braços 
e nas pernas. Produzido em vinil 
atóxico. Medida: 27 cm de altura.

R$ 69,90 (CADA)

BONECO TOY ART TURMA DA 
MÔNICA DIVERSOS 10 CM
Estrela

Os Toy Art’s são pequenas figuras de vinil, com 
aproximadamente 10 centímetros. Os bonecos da 
Turma da Mônica estão disponíveis em 4 diferentes 
personagens: Mônica, Magali, Cascão e Cebolinha. 
Cada embalagem contém 1 Toy Art.
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Confira disponibilidade em 
nossas lojas

ESTOJO BOX 
FROZEN 2 
37396/ Dermiwil

Feito em polinylon, com 
bolso interno e divisória 
com elástico para canetas.

Confira disponibilidade em nossas lojas

MOCHILA COM RODINHA FROZEN 2 
37400/ Dermiwil

A mochila Frozen 2 possui bolsos laterais 
em mesh para transportar garrafas e outros 
objetos, material em polinylon, zíper frontal 
+ bolso frontal (3 divisões) e carrinho com 
hastes coloridas. Dimensão: 41 cm de altura.

LER&CIA / Papelaria

Confira disponibilidade em nossas lojas

LANCHEIRA FROZEN ROSA E AZUL POLINYLON 
37398/ Dermiwil

A lancheira Frozen 2 possui material de polinylon, térmica, 
forro em PVC, elástico para prender no carrinho e alças de 
obro multiuso. Além disso, as alças de mão proporcionam 
conforto e versatilidade para pendurar a lancheira em 
qualquer lugar. 

Confira disponibilidade em nossas 
lojas

CADERNO LINGUAGEM 
ESPIRAL 96 FOLHAS 
CAPA DURA FROZEN 2
58587-20/ Jandaia

Cadernos com lindas capas 
inspiradas no novo filme  
Frozen 2. Você vai adorar 
escrever, anotar e desenhar! 

Confira disponibilidade em nossas 
lojas

CADERNO LINGUAGEM 
BROCHURA 96 FOLHAS 
CAPA DURA FROZEN 2 
62508-20/ Jandaia

Novas capas do    lançamento 
do filme Frozen 2. Esse caderno 
vai encantar a todos!

Confira disponibilidade em nossas lojas

BOLSA TÉRMICA ACADÉMIE DIVERSAS ESTAMPAS
Tilibra
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Agenda Planner
Permanente Mensal

Chevron 30F PL06 16X22cm

Bloco Mesa A5 Planner
Semanal Chevron

Flowers 5001

Bloco Mesa A4 Planner
Semanal Chevron

Flowers 4002

Case Holográfico c/4
Journal 15x23cm 31000

Papelaria fina com organização, sem perder o
charme!



Num espasmo, levantouse de 
chofre. Os olhos teimavam em dar 
por real uma ilusão que só poderia 
existir em suas quimeras mais irre
freáveis. A mão trêmula não parecia 
suficiente para segurar um mísero 
pedaço de papel. Apertavao entre 
o polegar e o indicador, arquejava, 
incrédulo.

 Eu ganhei!
Estavam ali, uma por uma, as de

zenas sorteadas na loteria. Todas elas, 
sem tirar nem pôr. O olhar percorria 
incontrolável os números impressos 
no bilhete e o início da terceira colu
na da página 5 do jornal. Em frene
si, embaralhava as visões na tentativa 
de tornálas uma só. Acertara os seis 
números da Mega Sena. 

Respirava como milionário. Não 
era pobre, vivia bem até, mas não 
comia sem antes perguntar o preço 
da refeição.

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

va diante do espelho como um exe
cutivo vaidoso, daqueles feitos para 
vender revistas de startups. 

O bilhete em mãos. Fitavao, 
mas via carrões vermelhos, mansões 
brancas e um jetski em uma praia 
paradisíaca. Tudo se misturava aos 
seus pensamentos, e nada mais era 
real. Toda ilusão existia.

Às 9h58 estava em pé diante da 
porta do banco. As mãos trêmulas, 
o suor quente empapando as axi
las, como se caminhasse à fogueira 
da Inquisição. Foi o primeiro a en
trar na agência, assim que a porta se 
abriu. Flutuou em êxtase até à mesa 
do gerente.

 Vim retirar um prêmio de lo
teria.

Fechou os olhos e sorriu, esten
dendo o bilhete para o gerente. Era 
a própria Dorothy vislumbrando a 
Cidade Esmeralda. Vencia o medo, 
o coração pulsava acelerado e ele era 
superior aos demais mortais. Cabia 
ao seu Mágico de Oz providenciar o 
encanto e estaria tudo resolvido.

 Perdão, como é seu nome? 
 Sérgio Rodrigues Vieira!
 Seu Sérgio, sinto informar, mas 

há um equívoco.
 Como assim?
 Sim, veja: seu bilhete é do con

curso 2735. Esses números foram 
sorteados no concurso 2736. Eu la
mento.

Desmoronava e reduziase a pó 
enquanto olhava para o maldito bi
lhete, incrédulo. Se fosse possível 
experimentar a sensação de morrer 
em vida, certamente ela poderia ser 
descrita como o último segundo vi
vido por Sérgio. Pior era a vergonha 
do presente ou os novos fracassos 
que o futuro lhe reservava? Engo
liu em seco e levantouse, sem dizer 
uma palavra. Afundou o olhar e saiu 
trôpego, com as calças desalinhadas. 
Estava atrasado para o trabalho. l

 > 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 “Milionário às 
10h”, de Wikerson Paz Landim, de Curitiba (PR).

MILIONÁRIO ÀS 10H

O relógio de parede de aspecto 
barato marcava dez para as nove da 
manhã.

 Serei milionário às 10h.
Não cabia em si enquanto espe

rava a abertura do banco mais pró
ximo. Trabalho, amigos, parentes, 
fora todos. Nada mais importava na
quele instante. Era milionário, se
nhor de si, escolhido a dedo por Mi
das, valia mais perante os mortais. 

Sorveu o último gole de café da xí
cara e teve vontade de jogála longe, 
sem motivo algum, mas não o fez. E 
riu. Uma risada forte, malévola, rasga
da. E com ela veio o medo. Alguém 
estaria bisbilhotando sua riqueza pela 
janela. Correu até a sacada e olhou 
para a rua, ainda morna e tímida. 

Vestiuse com a calça jeans de 
ontem, mas escolheu a dedo a ca
misa. Optou por uma peça cor de 
vinho, com botões perolados. Posa

 / LER&CIAconcurso de 
contos
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R$ 59,60
AGENDA 2020 SPOT 
FEMININA CAPA 
DURA ESPIRAL 
17887/ Tilibra

A agenda Spot possui um visual 
moderno, neutro e simples. Con-
tém: capa dura em verniz, bolsa 
plástica, um dia por página e 200 
folhas. Formato: 20x27,5 cm.

R$ 59,60
AGENDA 2020 SPOT 
PRETA CAPA DURA 
ESPIRAL 
12617/ Tilibra

A agenda Spot possui um visual 
moderno, neutro e simples. Con-
tém: capa dura em verniz, bolsa 
plástica, um dia por página e 200 
folhas. Formato: 20x27,5 cm.

R$ 35,20
AGENDA 2020 
PLANNER CAPRICHO 
BE NICE ESPIRAL 
179728/ Tilibra 

Agenda espiral com capa dura hot 
stamping, elástico, bolsa portfólio, 
adesivos, visão anual, mensal e se-
manal, espaço para anotações e 80 
folhas. Formato: 18x24 cm.

R$ 46,10
AGENDA 2020 PLANNER 
CAMBRIDGE JEANS 
290955/ Tilibra

Agenda planner brochura com 
capa em papel especial na cor je-
ans. Fechamento com elástico rosa 
e fita  marca página, visão anual e 
semanal + espaço para anotações e 
80 folhas. Formato: 13x21 cm.

Confira preço em nossas lojas

DIÁRIO DE ANOTAÇÕES 
2020/2021 MADEIRA 
CONCHAS ESPIRAL LMDG 
Tribo

Agenda diária bianual (2020/2021) 
com citações e poesias. Com capa 
de madeira, um dia por página ex-
ceto sábado e domingo. Espiral e 
352 páginas. Formato: 14,5x21 cm.

R$ 41,50 (CADA)

AGENDA 2020 DIÁRIA 
FANI E FLAU 
Luz e Vida 

A Agenda Diária Alegria Faniquita 
espiral possui capa dura amarela 
florida. Traz devocionais temáticos 
sobre alegria, um dia por página, 
adesivos, envelope plástico e 394 
páginas. Formato: 17x21,5 cm.

R$ 57,00
AGENDA 2020 
PANDA ESPIRAL 
6532/ Fina Ideia

Agenda semanal com aplique em 
tecido na capa dura. Possui 296 pá-
ginas, acabamento wire-o, elástico 
para fechamento, envelope, capa 
protetora e cartela de adesivos. 
Formato 9,5x13,5 cm.

R$ 29,90
AGENDA 2020 OVELHIX 
EDIÇÃO ESPECIAL ESPIRAL 
EY430/ Pão Diário

Essa agenda em espiral e capa dura 
com 416 páginas traz histórias em 
quadrinhos com diferentes temas a 
cada mês. Possui um dia por pági-
na, versículos bíblicos, visual colori-
do e inspirador. Formato: 15x21 cm.

R$ 37,50 
AGENDA 2020 WEEK 
2 ARABESCO AZUL 
SEMANAL/ANOTAÇÕES 
R677WK2/ Redoma

Agenda semanal com 192 páginas, 
miolo marfim impresso na cor cin-
za, fita marcadora dupla face, deta-
lhes em hot stamping, elástico para 
fechamento. Formato: 13,8x20 cm. 

R$ 29,90
AGENDA 2020 OVELHIX 
ESPIRAL AZUL 
BJ995/ Pão Diário

Essa agenda em espiral e capa dura 
com 416 páginas traz histórias em 
quadrinhos com diferentes temas a 
cada mês. Possui um dia por pági-
na, versículos bíblicos, visual colori-
do e inspirador. Formato: 15x21 cm.

R$ 63,20 (CADA)

AGENDA 2020 HARRY 
POTTER DIVERSOS 
MODELOS
64687 Jandaia

Agenda em capa dura com foil 
metalizado, bolsa em papel, es-
piral revestido. Traz um dia por 
página, cartela de adesivos, miolo 
decorado e 352 páginas. Formato: 
13,3x17,8 cm.

R$ 25,20 (CADA)

AGENDA 2020 LINK 
NATUREZA DIVERSOS 
MODELOS 
7771/ Foroni

A agenda Link Natureza possui 4 
opções para capa anual, um dia por 
página, espiral branca, bolsa de pa-
pel, régua marcadora de página e 
176 folhas. Formato: 13x17,5 cm.
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ZOOM
Confira os destaques 
dos eventos culturais de 
setembro e outubro:

LAURENTINO 
GOMES
O jornalista fez uma tur-
nê de eventos para lançar 
Escravidão, primeiro vo-
lume de sua nova trilogia. 
Ao longo de setembro, ele 
conversou com milhares 
de pessoas nas lojas de 
Curitiba, Londrina, Marin-
gá, Joinville, Blumenau e 
Florianópolis.

PAOLA 
ALEKSANDRA
No dia 21 de setembro 
a autora lançou a obra 
Livre Para Recomeçar, 
na loja do Maringá Park 
Shopping Center. No dia 
26 de outubro, a conver-
sa com os leitores foi na 
unidade do Shopping 
Palladium de Curitiba.

VALENTINA 
PONTES
A youtuber lançou o livro 
Hello, Meninas e Meni-
nos! no dia 5 de setem-
bro, na loja do Shopping 
Palladium de Curitiba. Ela 
conversou com centenas 
de fãs, fez muitas fotos e 
concedeu autógrafos.

LUIZ PHELLIPE 
E RAFAELLA 
BALTAR
A dupla lançou o livro 
O Animado Mundo Kids 
Fun no dia 28 de setem-
bro, na loja do Shopping 
Palladium de Curitiba, 
e atendeu mais de 400 
fãs, num disputado en-
contro com o público.

JULIANA 
BALTAR
A youtuber assinou 
o livro Vem Comigo! 
e interagiu com os 
fãs. O encontro foi no 
dia 29 de setembro, 
na loja do Shopping 
Palladium de Curitiba.

RODRIGO ALVAREZ
O jornalista e correspondente internacional 
estreou na ficção com o livro O Primeiro 
Imortal. Ele conversou com o público e 
assinou diversos exemplares durante o 
encontro de 23 de outubro, na loja do 
Shopping Palladium de Curitiba.

LEANDRO TELES
O renomado neurologista conversou com de-
zenas de pessoas e lançou os livros Depres-
são Não é Fraqueza, Antes Que eu me Esque-
ça e O Cérebro Ansioso. O encontro com o 
público foi no dia 21 de outubro, na praça de 
eventos do Shopping Mueller Joinville.

HELOISA SCHURMANN
A palestrante e escritora fez uma turnê de eventos para 
lançar a obra Expedição Oriente – 812 Dias de uma Volta 
ao Mundo. Ela conversou com centenas de leitores que 
prestigiaram os encontros nas cidades de Curitiba, Join-
ville, Balneário Camboriu e Florianópolis, em outubro.

GABRIEL DEARO E MANU DIGILIO
Com tirinhas divertidas para o público infanto-
-juvenil, os autores lançaram o livro As Aven-
turas de Mike e conversaram com mais de 400 
fãs. O encontro foi na loja do ParkShopping 
Barigui de Curitiba, no dia 26 de outubro.

IGOR PIRES E GABRIELA 
BARREIRA
Os autores lançaram o livro Textos 
Cruéis Demais Para Serem Lidos 
Rapidamente – Onde Dorme o 
Amor e conversaram com deze-
nas de leitores no encontro do dia 
26 de outubro, na loja do Beiramar 
Shopping de Florianópolis.

CARNEIRO NETO
O jornalista esportivo lançou a obra É Disso Que 
o Povo Gosta! e atendeu mais de 500 pessoas 
que foram à loja do ParkShopping Barigui de 
Curitiba, no dia 29 de outubro.

ROGÉRIO HOEPERS

ROGÉRIO HOEPERS

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

ROGÉRIO HOEPERS

ROGÉRIO HOEPERS

MONALISA MARQUES
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O FIM DO MISTÉRIO DE 

 > Depois do sucesso com a série de videogames Metal Gear Solid, 
o designer de jogos, diretor e produtor japonês Hideo Kojima atraiu 
os olhares de todo o mundo — e criou muitas expectativas. Por três 
anos, Kojima manteve o suspense sobre sua nova empreitada após 
sair da desenvolvedora Konami, o jogo Death Stranding, que chega 
às lojas no dia 8 de novembro, exclusivamente para PlayStation 4. 
Os trailers e teasers lançados ao longo do período de espera deram 
poucas pistas sobre a narrativa da história, instigando a curiosidade 
dos jogadores. Várias teorias surgiram para dar sentido às cenas 
de destruição, silhuetas nos céus e bebês presos a incubadoras 
móveis. Desconfiados ou admirados com a capacidade criativa do 
diretor, o suspense alimentou ainda mais o burburinho em torno do 
jogo. Com a estreia, justifica-se o agito — a espera valeu a pena. 

“Cada detalhe, seja o passado de 
personagens ou um equipamento 
específico para se utilizar no jogo, 
possui um grande sentido que é 
carregado por conhecimentos cien
tíficos, históricos ou filosóficos re
ais”, comenta Lucas Matos Ribeiro, 
youtuber à frente do canal Blader 
Koyotte, um dos mais referenciados 
e visualizados quando o assunto é 
Death Stranding. “É esse detalhis
mo, a ambição de produzir algo que 
vá além de um simples videogame, 
que torna as obras de Kojima tão au
tênticas e tão aguardadas.”

UM JOGO SOBRE CONEXÕES
Por conta de explosões misterio

sas, uma série de eventos sobrena
turais, chamados de Death Stran-
dings, passa a assolar o planeta. Em 
um cenário devastado e repleto de 

LER&CIA / Games

ameaças de outro mundo, o prota
gonista Sam Bridges — que conse
gue sentir as criaturas sobrenaturais, 
mas não as enxerga — terá que em
barcar em uma jornada pelo deserto 
para salvar a humanidade do perigo 
da extinção em massa.

Death Stranding se passa 
nas Cidades Unidas da América 
(UCA), país que simboliza uma 
América fragmentada e pósapo
calíptica de um futuro próximo. 
Como protagonista, seu objetivo 
não será apenas sair ileso da mira 
dos inimigos (sobrenaturais ou 
não), mas também forjar conexões, 
unindo cidades e tentando conven
cer grupos isolados a se juntarem 
para reconstruir a nação. “Enquan
to, hoje em dia, muitas produtoras 
de jogos evitam abordar questões 
políticas e sociais para evitar con

DEATH STRANDING
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trovérsias e não prejudicar suas 
vendas, Kojima as trata como te
mas centrais de suas histórias. E 
isso não se reflete apenas no enre
do, mas na própria jogabilidade”, 
explica Lucas. A temática da cone
xão está presente também na rela
ção entre o mundo dos vivos e dos 
mortos, tom que dita toda a narrati
va do jogo e que tem nos chamados 
Bridge Babies o seu elo.

AFINAL, O QUE SÃO 
OS BRIDGE BABIES?

Desde os primeiros trailers de 
Death Stranding, o detalhe que 
mais chamou a atenção foi a pre
sença de curiosos bebês. Os chama
dos Bridge Babies são o elo entre o 
mundo dos vivos e dos mortos. Eles 
permitem sentir a presença de se
res sobrenaturais e, para mantêlos 
vivos, é necessário que estejam em 
um receptáculo que simule o inte
rior do útero materno, chamados 
de “BB Pods”. Manter os bebês por 
perto é a única forma de explorar 
algumas regiões de forma segura. 

Mas é preciso estar atento ao seu 
bemestar. Eles podem ficar agita
dos e sentir o peso dos danos que 
acontecerem com Sam. Para acal
málos, eles devem ser aninhados, 
uma função que poderá ser feita 
pelo próprio sensor de movimento 
do controle do jogo. É como se a in
cubadora do bebê estivesse, literal
mente, nas mãos do jogador. 

Games / LER&CIA

Norman 
Reedus 
interpreta 
Sam, o 
protagonista.

Léa Seydoux 
está no 
papel da 
personagem 
Fragile.

O jogo é, 
principalmente, 
sobre forjar 
conexões.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

ELENCO DE PESO
     Apaixonado por cinema, Kojima não poderia 
deixar de trazer elementos cinematográficos 
para seu novo jogo, assim como já havia 
feito em Metal Gear Solid. Mas desta vez ele 
foi além das longas e elaboradas cenas pré-
renderizadas. Quem dá vida a Sam Bridge 
é o ator Norman Reedus, conhecido por 
representar Daryl Dixon em The Walking Dead. 
O jogo conta também com a participação de 
Lindsay Wagner, Mads Mikkelsen, Margaret 
Qualley, Troy Baker, Tommie Earl Jenkins e 
Léa Seydoux. Já os cineastas Guillermo del 
Toro e o dinamarquês Nicolas Winding Refn 
também estarão presentes, mas emprestaram 
apenas seus rostos para os personagens. 

“Kojima pretende quebrar as barreiras entre 
filmes e jogos, buscando aproximá-los a ponto 
de torná-los pouco distinguíveis no sentido de 
qualidade de produção, imersão, profundidade 
e clareza na narrativa”, aponta Lucas. Por isso, 
o jogo oferece o nível de dificuldade “Muito 
Fácil” — desta forma, todo mundo pode 
aproveitar a experiência de Death Stranding.

DEATH STRANDING

O GAME

DEATH 
STRANDING
Sony Interactive 
Entertainment
R$ 249,90

PREVISÃO DE 
LANÇAMENTO 

08/11
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AGENDA  CULTURAL
Fique por dentro de alguns eventos que acontecerão nas lojas 

da Livrarias Curitiba e Livrarias Catarinense em novembro

PARANÁ
Curitiba

JOÃO CAETANO – TAMO JUNTO!
 Sábado, dia 2 de novembro, 15h

 Livrarias Curitiba – Shopping Palladium
Lançamento do livro, bate-papo e sessão de autógrafos com 
João Caetano.

Nem sempre conseguimos 
conquistar tudo o que desejamos 
e o autor sabe bem disso. É 
preciso determinação e coragem 
para realizar sonhos. Neste livro, 
o youtuber mostra outro lado 
daquele que você já conhece no 
canal e nas redes sociais.

João Caetano desde pequeno 
tinha um objetivo em mente: 
mudar a sua história. O YouTube 
acabou se tornando coisa séria 
e o caminho para conquistar sua 
meta. Quase 6 milhões de inscritos e muitas lutas 
depois, ele chega para dividir com você tudo o que aprendeu sobre 
persistência dentro e fora da internet.

-Serão distribuídas 200 senhas numéricas, gratuitas e exclusivas para 
clientes Leio+, a partir de 19/10, na Livrarias Curitiba do Shopping 
Palladium.

-A senha é individual e o atendimento será feito pela ordem 
numérica. Somente o portador do livro e da senha terá direito ao 
autógrafo e foto com o autor.

-Nesse encontro o autor vai assinar somente o livro.

-É proibido autógrafo em papéis, marcadores ou quaisquer outros 
objetos.

-No espaço das assinaturas é proibido usar celulares, máquinas 
fotográficas ou qualquer outro equipamento para fazer selfies, 
vídeos ou gravações.

-O fotógrafo contratado irá registrar as pessoas ao lado do autor. As 
imagens estarão disponíveis gratuitamente em até 3 dias úteis no 
www.facebook.com/grupolivrariascuritiba

BORA ENRIQUECER
 Quinta-feira, dia 7 de novembro, 19h30

 Livrarias Curitiba – Shopping Palladium
Lançamento do livro, bate-papo e sessão de autógrafos com 
Júlia Mendonça.

A obra ajudará o leitor a conquistar o 
sucesso financeiro, a multiplicar seu 
patrimônio por meio de investimentos 
inteligentes e fazer que o dinheiro 
trabalhe para você.

Júlia Mendonça é consultora financeira, 
youtuber de investimentos e autora do 
blog “Descomplique”, do UOL. Com pós-
graduação em Finanças, Investimentos 
e Banking e especialização em Coaching 
Financeiro, ama falar sobre finanças 
e ajudar as pessoas a enxergarem a 
importância da educação financeira sem que tenham de passar 
pelos perrengues que ela própria passou. 

TEXTOS CRUÉIS DEMAIS PARA SEREM LIDOS 
RAPIDAMENTE – ONDE DORME O AMOR

 Sábado, dia 9 de novembro, 15h

 Livrarias Curitiba – Shopping Palladium
Lançamento do livro, bate-papo 
e sessão de autógrafos com os 
integrantes do TCD, Igor Pires e Letícia 
Nazareth. 

A TCD (Textos Cruéis Demais) é plural: 
formada por um grupo dinâmico de 
pessoas, tem contribuições de jovens de 
diversas áreas, sempre comprometidos 
com trabalhos autorais que abordam 
desde temas cotidianos, passando 
por experiências pessoais e chegando 
a relatos extremamente íntimos e 
complexos.

Londrina

ESTRESSE, O DESTRUIDOR DE VIDAS
 Sexta-feira, dia 22 de novembro, 19h30

 Livrarias Curitiba – Catuaí 
Shopping Londrina
Lançamento do livro, bate-papo e 
sessão de autógrafos com Milton César 
Rodrigues Medeiros.

A obra define o conceito de estresse, 
mostra como causas externas geram 
alterações orgânicas, que levam à 
destruição do corpo humano. 
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Milton César Rodrigues Medeiros é autor de outros livros, membro 
titular da Academia Brasileira de Neurologia e da World Federation 
of Neurology. É autor de vários trabalhos científicos neurológicos 
em periódicos e congressos nacionais e internacionais.

Ponta Grossa

O MANUAL DO FALA SÉRIO
 Sexta-feira, dia 8 de novembro, 19h30 

 Livrarias Curitiba – Shopping Palladium
Lançamento do livro, bate-papo e sessão de autógrafos com 
Lilian Machado.

A obra traz reflexões sobre o cotidiano 
dos jovens e adolescentes cristãos. O 
texto se apresenta de forma leve e em 
linguagem acessível, transformando 
assuntos complexos - como as dúvidas 
pertinentes à formação da identidade - 
em parágrafos compreensíveis.

Lilian Machado é escritora, arquiteta 
e urbanista, especialista em Gestão 
Ambiental e sócia-proprietária do 
escritório Mosaico Arquitetura e 
Urbanismo. 

SANTA CATARINA

Balneário Camboriú e Itajaí

O OBITUARISTA E OUTROS CONTOS
 Quarta-feira, dia 20 de novembro, 19h30

 Livrarias Catarinense – Itajaí Shopping
Lançamento do livro, bate-papo e sessão 
de autógrafos com Wagner Camilo.

A obra traz 12 contos independentes entre 
si, estabelecendo um diálogo com o leitor 
acerca de temas como morte, solidão, 
existência, fé e loucura. 

Wagner Camilo é advogado, mestre em Ciência Jurídica e esse é 
seu primeiro livro.

1818 – A HISTÓRIA DA COLÔNIA CRIADA POR 
DOM JOÃO VI QUE FOI ALVO DE DISPUTA ENTRE 
BRASILEIROS E PORTUGUES NO SÉCULO XIX

 Terça-feira, dia 26 de novembro, 19h30

 Livrarias Catarinense – Itajaí Shopping
Lançamento do livro, bate-papo e sessão de autógrafos com 
Rogério Pinheiro.

Resultado de dez anos de pesquisas no Brasil e em Portugal, 
o livro-reportagem mostra os bastidores da criação da colônia 

estatal em Santa Catarina e a briga que se travou entre brasileiros e 

portugueses pelo seu controle.

Rogério Pinheiro é jornalista, autor de outro livro e documentários 

e atua como produtor cultural, pesquisador e editor independente.

Joinville

CLUBE DE CONVERSAÇÃO 
EM LIBRAS

 Quinta, dia 7 de novembro, 19h

 Livrarias Curitiba – Shopping Mueller 
Joinville

Venha praticar a Língua Brasileira de Sinais 
de forma descontraída com integrantes da Associação de Apoio 
aos Surdos de Joinville e Região.

CLUBE DE XADREZ
 Sexta-feira, dia 29 de novembro, 18h30

 Livrarias Curitiba – Garten Shopping

O Núcleo de Estudos em Xadrez & 
Tecnologias e a UDESC convidam para 
uma sessão lúdica, troca de experiências e 
aprendizado de xadrez.

Venha testar sua inteligência, estratégias e se divertir com peões, 

bispos, torres, cavalos e tente derrubar o rei de seu adversário.

SÃO PAULO

São Paulo e demais cidades

CLUBE DE LEITURA: MÃE LITERATURA
 Terça-feira, dia 26 de novembro, 20h

 Livrarias Curitiba – Shopping Metrô Tucuruvi (São Paulo) 

Participe do clube de leitura, venha trocar ideias, compartilhar 
histórias e ampliar seu conhecimento. 

Nessa edição o tema a ser debatido 

é a obra Lady Killers, de Tori Telfer, 

publicado pela editora DarkSide

A mediação será feita por Cláudia 

Leonardi, que é psicóloga, mãe, 

blogueira alucinada por livros, 

idealizadora e administradora do 

Desafio dos 100 Livros em Um Ano e 

do site www.maeliteratura.com.br 
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LER&CIA / Agenda Cultural

BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Todo sábado, às 15h, no Balneário Shopping

BLUMENAU 
Todo sábado, às 15h, no Neumarkt 
Shopping e no Norte Shopping

CRICIÚMA
Todo sábado, às 15h, no Nações Shopping.

CURITIBA
Todo sábado: 
11h – Boca Maldita/Rua das Flores 
14h – Shopping Palladium 
14h30 – Shopping Jardim das Américas 
15h – Shopping São José [também em Libras] 
16h30 – ParkShoppingBarigüi 
16h30 – Shopping Curitiba 
17h30 – Shopping Mueller 
17h45 – Shopping Estação

FLORIANÓPOLIS
Todo sábado:
10h30 – Rua Felipe Schmidt, 60 
15h – Beiramar Shopping
15h – Continente Shopping

FOZ DO IGUAÇU
Todo sábado, às 16h, no Catuaí Shopping Palladium

ITAJAÍ
Todo sábado, às 17h, no Iitajaí Shopping

JOINVILLE
Todo sábado, às 17h, no Garten Shopping
Todo domingo, às 16h, no 
Shopping Mueller Joinville

LONDRINA
Todo sábado, às 15h, no Catuaí Shopping Londrina

MARINGÁ
Todo sábado:
15h – Catuaí Shopping Maringá
17h – Maringá Park Shopping Center

PONTA GROSSA
Todo sábado, às 17h, no Shopping Palladium

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
Todo sábado, às 15h, no Vale Sul Shopping 

SÃO PAULO
Todo sábado: 
16h – Shopping Metrô Tucuruvi 
17h – Shopping Leste Aricanduva 

TABOÃO DA SERRA 
Todo sábado, às 16h, no Shopping Taboão 
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Venha falar diferentes idiomas em um 
ambiente animado e descontraído. 
Confira a programação de novembro:

PARANÁ

CURITIBA

CLUBE DE CONVERSAÇÃO DE IDIOMAS
Com professores do Centro Europeu. 

ALEMÃO
Data: toda sexta-feira 19h30
Local: Livrarias Curitiba – 
Shopping Curitiba
DIA 01 = Abkürzungen
DIA 08 = Alexander von Humboldt
DIA 15 = Martin Luther und 
die Reformation
DIA 22 = Biergarten
DIA 29 = Vereine

ESPANHOL
Data: sextas-feiras, 19h
Local: Livrarias Curitiba – Shopping Estação
DIA 01 = Curiosidades gastronômicas 
DIA 08 = Curiosidades musicais
DIA 15 = Curiosidades Culturais
DIA 22 = Geografia turística
DIA 29 = Arte

FRANCÊS
Data: toda sexta-feira, 18h30
Local: Livrarias Curitiba – Shopping Curitiba
DIA 01 = L´entreprise Viticole en France
DIA 08 = Production régionale. Tradition
DIA 15 = Types de vins
DIA 22 = Le Champagne en Champagne
DIA 29 = Les fromages. Entreprise 
régionale. Types de fromages

INGLÊS
Data: toda sexta-feira, 18h30
Local: Livrarias Curitiba 
– ParkShoppingBarigüi
Data: toda sexta, feira, 20h15
Local: Livrarias Curitiba – 
Shopping Estação
DIA 01 = Cinema: what do we watch?
DIA 08 = Technology and everyday life
DIA 15 = Eating healthy and exercising
DIA 22 = Environmental changes
DIA 29 = Feminism in the 21st century

APOIO: 

ITALIANO
Data: sextas-feiras, 20h30
Local: Livrarias Curitiba – Shopping Curitiba
DIA 01 = O ´´Made in Italy´´
DIA 08 = Os hábitos do dia a dia 
DIA 15 = Festa 
DIA 22 = O racismo
DIA 29 = O consumismo de hoje

CONVERSATION HOUR – INGLÊS
Com professores do Inter Americano.
Data: sextas-feiras, dias 8 e 22, 18h30
Local: Livrarias Curitiba - Shopping Palladium
Neste mês o tema é Promoting economic 
and social entrepreneurship.

MARINGÁ
Com excelentes professores da 
escola Cultura Inglesa.

INGLÊS
Data: toda sexta-feira, 19h
Local: Livrarias Curitiba – Maringá 
Park Shopping Center

PONTA GROSSA
Com excelentes professores 
do Centro Europeu. 

INGLÊS
Data: sexta-feira, 19h
Local: Livrarias Curitiba – Shopping Palladium

SANTA CATARINA
BLUMENAU
Com excelentes professores da 
Escola Barão Rio Branco.

ALEMÃO
Data: toda segunda-feira, 18h30
Local: Livrarias Catarinense 
– Neumarkt Shopping

INGLÊS
Data: toda sexta-feira, 18h30
Local: Livrarias Catarinense 
– Neumarkt Shopping

CRICIÚMA

Com excelentes professores 
da escola PrimeWay.

INGLÊS
Data: sexta-feira, dia 8, 19h
Local: Livrarias Catarinense 
– Nações Shopping

JOINVILLE

Com os professores da 
My Target idiomas. 

INGLÊS 
Data: toda quarta-feira, 19h30
Local: Livrarias Curitiba – 
Shopping Mueller Joinville
Com os professores da Talk to Terry.

INGLÊS 
Data: quarta-feira, dia 27 
de novembro, 19h30
Local: Livrarias Curitiba 
– Garten Shopping

SÃO PAULO

SÃO PAULO E DEMAIS CIDADES

INGLÊS
Com professores da escola Yázigi. 
Data: sextas-feiras, dias 8 e 22, 19h
Local: Livrarias Curitiba – Vale Sul 
Shopping (São José dos Campos)
DIA 08 = Global Goals – How 
can we help our country?
DIA 22 = Celebration dates in 
English speaking countries

INGLÊS
Com professores da escola Wizard. 
Datas: quartas-feiras, dias 6 e 13, 18h30
sábado, dia 23, 12h30
sábado, dia 30, 13h
Local: Livrarias Curitiba – Shopping 
Leste Aricanduva (São Paulo)
Confira os temas dos encontros:
DIA 06 = Travel Time Part I
DIA 13 = Travel Time Part II 
DIA 23 = Music
DIA 30 = Sports
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LER&CIA / Holofote

 > Gabrielle Mahamud 
trocou a vida no interior de 
Minas Gerais pela capital 
paranaense. Depois, trocou 
as delícias típicas de Minas, 
como feijão tropeiro e pão de 
queijo, por uma alimentação 
completamente à base de frutas, 
vegetais e grãos. Aos poucos, 
a arquiteta foi passando cada 
vez mais tempo na cozinha. 
Não teve jeito, na culinária 
Gabi encontrou sua paixão 
e vocação. Em 2016, ainda 
cozinheira amadora, criou o blog 
Flor de Sal, para compartilhar 
suas experiências, vivências 
e receitas. Não parou mais.

UM PROJETO 
CULINÁRIO PARA

mudar 
o mundo

Juntou a fome à vontade de comer e, assim, em novembro do 
mesmo ano, criou o projeto GoodTruck, amadrinhado por Manu 
Buffara, um dos maiores nomes da cozinha nacional. O projeto so
cial reúne voluntários para transformar insumos excedentes de su
permercados, restaurantes e feiras em refeições para pessoas em 
situação de rua, em Curitiba. O reconhecimento veio de forma es
pontânea. Foi convidada para apresentar o projeto em um congres
so da ONU, tornouse membro do movimento do Slow Food e do 
Global Shapers, além de ter publicado um livro culinário, Flor de 
Sal – O livro de receitas do blog para uma alimentação mais natural 
e consciente, que lhe rendeu o maior prêmio internacional de livros 
de gastronomia, o Gourmand World Cookbook Awards, como o me
lhor livro brasileiro na categoria “blogueiro/mídia social”.

Hoje, ela prepara o lançamento do segundo livro, ainda sem 
data prevista, e dá continuidade aos seus projetos. Enquanto viajava 
por diversos países da Europa em busca de novos sabores, experiên
cias e aprendizados, Gabi concedeu uma entrevista exclusiva para a 
LER&CIA, que você confere ao lado.
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CONHEÇA
O LIVRO

FLOR DE SAL: O 
LIVRO DE RECEITAS 
DO BLOG PARA 
UMA ALIMENTAÇÃO 
MAIS NATURAL 
E CONSCIENTE
GABI MAHAMUD/
Editora Alaúde
R$ 35,00

LER&CIA | Tanto em seu blog quanto 
em seus livros, você aborda mais do que 
como manter uma alimentação saudá-
vel. Quais são as frentes que você de-
fende como necessárias para termos 
uma visão integral da saúde?
Gabrielle Mahamud | Física, mental e 
espiritual. Acho que a saúde é um 
todo muito complexo e abrangen
te. Está ligada diretamente às nos
sas emoções e, consequentemente, à 
forma como cuidamos da nossa ener
gia, que chamo de espiritualidade, 
mas não tem um vínculo direto com 
nenhuma religião ou crença especí
fica. Existe, inclusive, um livro anti
go que se chama Metafísica da Saú-
de, que correlaciona determinadas 
doenças físicas com desafios emocio
nais que possivelmente estamos pas
sando. Quando você começa a se en
tender no meio dessa complexidade, 
preza pelo seu bemestar e entende 
que corpo, mente e alma precisam 
estar alinhados e bem cuidados se 
você quiser, de fato, ter saúde. 

Hoje só crescem as opções para pesso-
as que seguem, por opção ou questões 
de saúde, dietas restritivas. Receitas 
sem glúten e sem ingredientes de ori-
gem animal são sinônimo de preparos 
mais saudáveis?
De forma alguma! Existe uma confu
são muito grande em relação a isso e 
eu, realmente, não acho que produtos 
ou receitas adaptadas para diferentes 
restrições alimentares sejam necessa
riamente saudáveis. Inclusive, acho 
que o segredo em comer saudável 
está em não comer muitos industriali
zados e refinados, como açúcares e fa
rinhas. Quanto mais fresco e natural, 
melhor. Esse é o segredo da comida 
saudável. É simples.

No seu primeiro livro, você ensinou re-
ceitas simples, veganas e sustentáveis 
para ajudar as pessoas a terem mais au-

tonomia na cozinha. Para o segundo livro, o que pode-
mos esperar?
O segundo livro está demais! Estou muito feliz com 
o resultado. Contei sobre minha história de vida de 
forma muito aberta e transparente. Correlacionei 
saúde, sustentabilidade com autoconhecimento e 
dei muitas dicas para quem quer ter ainda mais au
tonomia na cozinha. Como combinar sabores, téc
nicas, substituições, truques. O livro está todo inte
rativo e dinâmico, com muitos exercícios para fazer 
no decorrer da leitura para ajudar o leitor a se co
nhecer melhor, se aceitar e dar um empurrãozinho 
para mudar o que achar que precisa ser mudado. 
Além disso, falo bastante sobre o GoodTruck, meu 
projeto social, e como ele mudou minha vida.

Para quem está em transição e para quem tem uma die-
ta vegetariana, quais dicas você dá?
Eu acredito que escolhemos muitas lutas através do 
nosso prato. Sejam lutas pessoais, sejam ideologias. 
Você escolhe se vai se cuidar com carinho através 
daquele alimento ou se vai se sabotar; se vai fortale
cer a economia regional comprando de produtores 
locais ou se vai investir em grandes corporações etc. 
Então minha principal dica para quem escolheu se 
tornar vegetariano é: tenha em mente o seu porquê, 
é ele que te dá forças para continuar. No mais, tam
bém acho importante respeitar seu tempo – tem 
gente que tira tudo de uma vez e funciona, mas se 
você precisa que o processo seja gradual, vá com cal
ma, e está tudo bem se rolar um deslize ou outro, o 
importante é não desistir da caminhada.

Como está o projeto GoodTruck? A proposta se man-
tém a mesma ou algo mudou ao longo do tempo?
O GoodTruck é uma metamorfose ambulante. Eu 
sou uma pessoa inquieta e muito questionadora e 
isso faz com que eu viva em busca de aprimoramen
tos para o projeto. Então, o que começou como uma 
brincadeira, virou meu trabalho de verdade. Hoje le
vamos programas de voluntariado corporativo para 
empresas e ensinamos os funcionários sobre consumo 
consciente e empatia através de dinâmicas, atividades, 
processos de facilitação, team building e meditações, 
além de, claro, cozinhar pra pessoas em vulnerabili
dade social usando comida que seria desperdiçada. 
Hoje viramos uma ONG com um corpo de conselho 
cheio de profissionais maravilhosos e nos preparamos 
para expandir para mais duas cidades até o começo do 
ano que vem. Imagine se eu não estou feliz? l

Holofote / LER&CIA
DIVULGAÇÃO
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VINGADORES: 
O FIM DE UMA FASE

 > O último filme da saga dos 
Vingadores conquistou uma das 
maiores bilheterias de todos 
os tempos.  Não poderia ser 
diferente. O filme Vingadores: 
Ultimato encerra o arco principal 
do Universo Cinemático da 
Marvel, que durante 10 anos 
emocionou o público com suas 
famosas histórias de super-heróis 
e super-heroínas, como Homem 
de Ferro, Capitã Marvel, Capitão 
América, Thor, Hulk, Viúva Negra 
e muitos outros. Várias gerações 
foram inspiradas pela saga: seja 
quem passou dos quadrinhos 
para as salas de cinema ou 
quem fez o caminho inverso.

            

MAIS VENDIDOS

Conheça os 
produtos 
mais 
vendidos 
pelo Grupo 
Livrarias 
Curitiba

LIVROS
1º Luccas Neto – Os aventureiros 

2º O Milagre da Manhã (Hal Elrod)

3º Escravidão – Vol 1. (Laurentino Gomes)

4º Seja Foda (Caio Carneiro)

5º A Sutil Arte de Ligar o F*da-se (Mark Manson)

FILMES
1º Blu-Ray Vingadores: Ultimato

2º DVD Aladdin

3º Blu-Ray Aladdin

4º Blu-Ray Vingadores: Guerra Infinita

5º DVD Rocketman

GAMES
1º FIFA 20 (PS4)

2º PES 2020 efootball Pro Evolution Soccer (PS4)

3º FIFA 20 (Xbox One)

4º PES 2020 efootball Pro Evolution Soccer (XOne)

5º Red Dead Redemption II (PS4)

MÚSICA
1º CD Lana Del Rey - Norman Fucking Rockwell

2º DVD Milionário E Marciano - Lendas (DVD+ CD) 

3º CD Melanie Martinez - K-12

4º CD David Gilmour - Live At Pompeii (2 CDs)

5º CD Sepultura - Arise Expanded Edition (2 CDs)
Período de 02/08 
a 02/10 de 2019

ASSISTA

BLU-RAY 
VINGADORES: 
ULTIMATO
Disney
R$ 39,90

Para celebrar a data e fazer jus à expectativa dos fãs, 
o longa conta com três horas de duração nas quais os 
21 outros filmes da saga são revisitados. O enredo versa 
sobre uma grande viagem ao passado na qual os heróis 
se juntam para recuperar as seis Joias do Infinito e sal
var a humanidade de uma tragédia causada por Tha
nos. Em um ritmo frenético e catártico, a retrospectiva 
costura a história da saga, atiçando a memória afetiva 
dos fãs e trazendo novos elementos, relacionamentos e 
perspectivas para uma fase que chega ao fim.

O final épico, aprovado pela crítica especializada e 
pelos fãs, agora cede lugar à “Fase 4” da Marvel. Como 
próximos trabalhos da marca estão séries e filmes que 
prometem explorar temas pouco desenvolvidos até en
tão, como a relação entre Feiticeira Escarlate e Visão, 
a história de Loki, o Rei da Trapaça e um filme solo 
para a Viúva Negra. Fique ligado nas novidades — 
mas enquanto espera, veja e reveja Vingadores: Ulti-
mato para, assim, conseguir absorver toda a profundi
dade e a riqueza de detalhes que o filme proporciona.

DVD VINGADORES: 
ULTIMATO
Disney
R$ 29,90

DIVULGAÇÃO
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