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CARO LEITOR
A modelo e ativista Gisele Bündchen é a protagonista dessa edição da LER&CIA. Ela, que recentemente lançou a obra
Aprendizados – Minha caminhada para uma vida com mais significado, divide com os leitores um pouco da sua história, que
é mais parecida com a de todos nós do que podemos imaginar.
Demostrando muita empatia, Gisele conta algumas passagens
desconhecidas – e sem nenhum glamour – da sua vida, como
quando enfrentou crises de pânico.
Outra mulher forte e que é um exemplo de preocupação
com os recursos da natureza e sustentabilidade que trazemos
nessa edição é Cristal Muniz, autora do livro Uma vida sem
lixo. Em uma entrevista exclusiva, ela conta mais sobre seu trabalho que inspira milhares de pessoas a também cuidarem do
planeta.
Na edição do mês da mulher, o que não podem faltar são
bons exemplos femininos: da vida real e da ficcional. Conheça
mais sobre as principais super-heroínas dos quadrinhos e, em
uma matéria que inaugura uma série sobre as mulheres na literatura, mergulhe no universo das escritoras que abriram espaço
no mundo dos livros para as mulheres das gerações seguintes.
Uma linha do tempo conta também sobre a evolução do
ensino e das universidades no Brasil. Saiba qual livro que surgiu dos vídeos de receitas da internet e conheça mais sobre a
prática do H´oponopono, que surgiu no Havaí.
Confira, ainda, centenas de produtos de áudio, vídeo, literatura, informática, tecnologia, games, mundo geek, papelaria e
brinquedos com ótimos descontos.
Boa leitura!
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LER&CIA / Curtas
LIVROS

FEBRE DA ORGANIZAÇÃO SAI
DAS TELAS PARA AS LIVRARIAS
A estreia de uma série na Netflix pode
fazer um livro voltar a figurar na lista
dos mais vendidos? A japonesa Marie
Kondo parece ter respondido a essa
pergunta. A chegada de Ordem na
Casa ao serviço de streaming resultou
num momento de vendas do título
A mágica da arrumação (Sextante,
R$ 34,90), que figurou na relação de títulos mais
comercializados no Brasil no começo do ano.
Famosa pelo método KonMari, que descreve no livro,
a especialista ensina um sistema que, ao invés de uma
estratégia cômodo por cômodo de uma casa, faz a
organização por categorias. O diferencial do seu método
é manter apenas coisas que toquem o seu coração,
descartando aquilo que não traz mais alegria.
Além de A mágica da arrumação, ela também é autora de
Isso me traz alegria (Sextante, R$ 34,90).

QUADRINHOS

BONE: UM DOS PRIMEIROS HQS
INDEPENDENTES DOS EUA
Lançada em 1991, Bone narra a história
de três primos – Fone, Phoney e Smiley –
que foram expulsos de Boneville e vagam
por um grande deserto povoado por
maravilhosas e aterrorizantes criaturas. A
publicação foi uma das primeiras feitas
de forma independente e iniciou um
boom no mercado de autopublicação
americano, até então dominado pelas
grandes franquias das HQs.
Publicada até 2004, a série foi originalmente feita em
preto e branco e, conforme o autor, Jeff Smith, inspirada
em outros quadrinhos, como Pogo, de Walt Kelly, e no
artista Carl Barks.
Uma versão colorida da saga começou a ser publicada
a partir de 2005. Vencedora de 10 prêmios Harvey e 10
Eisner, a história Bone – O vale ou equinócio vernal volta
ao Brasil, agora publicada pela Editoria Todavia (R$
79,90). O primeiro volume foi lançado no ano passado e
agrega as primeiras 19 partes da história.
4
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1, 2, 3
TARDES PREGUIÇOSAS
E PIPOCA!
Ela pode estar meio em baixa na
programação na tevê, mas a Sessão
da Tarde foi garantia de diversão
para vários adultos da geração X.
Confira alguns clássicos para rever:

O ETERNO FAVORITO

A aventura de Ferris
Bueller para matar aula
e curtir um dia com os
amigos virou um dos
filmes mais cultuados
entre os fãs da sessão
vespertina de cinema da maior
rede de TV do Brasil. Curtindo a vida
adoidado é um clássico que merece ser
revisitado na vida adulta.
O PRÍNCIPE DA COMÉDIA

Os anos 80 foram dele,
sem dúvidas. Eddie
Murphy saiu das
telinhas americanas
para se tornar um fazedor
de blockbusters no cinema.
Dois de seus filmes – Um princípe em
Nova York e O rapto do menino dourado –
foram habitués da Sessão da Tarde e valem
a diversão com amigos e/ou filhos.
“A” TRILOGIA DE AVENTURA

Mais um dos filhos da
década de 1980, a série
de filmes Indiana
Jones catapultou o
ator Harrison Ford
ao definitivo estrelato.
Seja contra nazistas ou
enfrentando um culto secreto na Índia,
o arqueologista mostrou ser um herói
talhado para o suspense e o pitoresco nos
filmes Caçadores da arca perdida, Indiana Jones
e o templo da perdição e Indiana Jones e a última
cruzada.

Curtas / LER&CIA
REDES SOCIAIS

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

TRUNG PHAM

ZEKEDRONE

UM INSTAGRAM SÓ
PARA FOTOS TIRADAS
POR DRONES

LADY BIRD: A HORA DE VOAR

ORGULHO & PRECONCEITO

Existe uma máxima em
Hollywood que funciona como
estímulo aos roteiristas em
início de carreira: todos têm,
pelo menos, uma boa história
para contar, a sua própria. A
atriz Greta Gerwig, que já havia
coescrito com Noah Baumbach
os roteiros de Frances Ha e
Mistress America, escreveu e
dirigiu Lady Bird: A hora de voar.
Inspirado livremente no último
ano que viveu em Sacramento,
na Califórnia, o filme nos
apresenta a jovem Christine
McPherson (Saoirse Ronan) e a
turbulenta relação que tem com
a mãe, Marion (Laurie Metcalf).
Christine quer voar para bem
longe dali. Ela se autodenomina
“lady bird” e experimenta
ao longo daquele ano um
verdadeiro ritual de passagem.
Greta Gerwig causou uma forte
impressão nos festivais onde
foi exibido e chegou a receber
mais de 100 prêmios, o que só
aumentou a expectativa em
torno do filme na época do
Oscar, quando foi indicado em
cinco categorias (filme, direção,
atriz, roteiro e atriz coadjuvante).
Não ganhou nenhuma, mas
isso não tira os méritos e as
conquistas deste simpático e
bastante pessoal trabalho.

As cinco irmãs Bennet – Jane, Elizabeth,
Lydia, Mary e Kitty – cresceram com uma
fixação: casar com um marido rico. Essa
fixação, na realidade, foi incutida pela mãe
delas. Era normal na Inglaterra do início
do século XIX essa preocupação dos pais
com o futuro de suas filhas. A história
das meninas da família Bennet, e, em
especial, a da segunda filha, Elizabeth, é o
mote do romance Orgulho & preconceito,
escrito por Jane Austen e publicado em
1813. Foram produzidas pelo menos cinco
adaptações para TV e a mesma quantidade
para o cinema. Uma das melhores é
a versão cinematográfica dirigida em
2005, pelo então estreante Joe Wright.
O que a torna diferente das demais? É
simples. Ela possui uma qualidade que
é muito cara ao cinema: movimento. As
outras versões são “teatrais” e “solenes”
demais. Wright conseguiu imprimir leveza
e agilidade ao texto de Austen e fez com
que os atores se mexessem o tempo
todo em cena. Eles não param um minuto
de andar pelos cenários. Isso faz toda a
diferença e torna o filme mais envolvente e
“contemporâneo”, mesmo não se passando
nos dias de hoje. Uma história de amor
carregada pelos sentimentos aludidos
no título e que serve também como
um retrato da sociedade da época. As
personagens de Elizabeth e Darcy, ícones
românticos, encontram em Keira Knightley
e Matthew MacFadyen dois intérpretes
perfeitos. Uma trama já conhecida, porém,
contada com um frescor arrebatador.

QLIEBIN

UNIVERSAL PICTURES
R$ 16,90
EUA, 2017
Direção: Greta Gerwig
Duração: 94 minutos

Pense em uma comunidade formada
apenas por fotógrafos que usam drones.
Não precisa ir muito longe com a
imaginação, ela já existe! Criada em
2013 na França, o Dronestagram já
reúne mais de 30 mil membros e conta
até com um prêmio internacional, que
há dois anos é realizado em parceria
com a National Geographic.
O resultado da mais recente edição,
a de 2018, foi divulgada há pouco
e pode ser conferida no site www.
dronestagr.am. Na rede social, as fotos
são organizadas de modo a permitir
pesquisa por local onde foram tiradas
– países, monumentos, acidentes
geográficos – ou por categorias:
natureza, patrimônio cultural etc.
Há também um blog alimentado
pelo criador do Dronestagram, Eric
Dupin, que seleciona o melhor
material postado pelos membros da
comunidade.

UNIVERSAL PICTURES
R$ 16,90
Inglaterra, 2005
Direção: Joe Wright
Duração: 127 minutos
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OPINIÃO
CURITIBA (41) 3330-5000
• Shopping Curitiba • Shopping Estação
• Shopping Mueller • Shopping Palladium
• ParkShoppingBarigüi
• Shopping Jardim das Américas • Boca Maldita
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
• Shopping São José (41) 3330-6651
LONDRINA
• Catuaí Shopping (43) 3294-8300
MARINGÁ
• Catuaí Shopping (44) 3219-2150
• Maringá Park Shopping Center (44) 3219-2170
PONTA GROSSA
• Shopping Palladium (42) 3219-5650
FOZ DO IGUAÇU
• Shopping Catuaí Palladium (45) 3939-0060
JOINVILLE
• Shopping Mueller (47) 3145-2600
• Garten Shopping (47) 3043-9402
SÃO PAULO
• Shopping Leste Aricanduva (11) 3143-0950
• Shopping Metrô Tucuruvi (11) 4873-0840
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
• Vale Sul Shopping (12) 3307-5514

Qual personagem feminina
da cultura você considera
que merece destaque?
DIVULGAÇÃO

Maria Bethânia, mulher
guerreira, Iansã humana, foi dos
seres mais marcantes da minha
vida. Eu vivi décadas fora do
Brasil. Inicialmente, foi um exílio
político (a minha família fugiu
em 1976). Graças à força da
Rainha dos Raios e graças ao
panteão de deuses da MPB, eu
me mantive ligado ao Brasil.“
Sérgio Tréfaut é diretor de cinema
e acaba de lançar o filme Raiva.

DIADEMA
• Shopping Praça da Moça (11) 4051-2704
TABOÃO DA SERRA
• Shopping Taboão (11) 4701-5082

BALNEÁRIO CAMBORIÚ
• Balneário Shopping (47) 3263-8512
BLUMENAU
• Neumarkt Shopping (47) 3144-9100
• Norte Shopping (47) 3057-2404
CRICIÚMA
• Nações Shopping (48) 2101-8940
FLORIANÓPOLIS (48) 3271-6000
• Rua Felipe Schmidt, 60 • Beiramar Shopping
• Continente Shopping

Acho que a personagem
que considero especial e a primeira
que vem à minha cabeça é a
Daenerys Targaryen! Acho que
ela é um grande exemplo de
força, passando por diversas
situações difíceis e as vencendo
todas as vezes, crescendo em
cada uma delas e encontrando
uma forma de se superar sempre.”
Ana Beatriz Brandão é escritora e,
aos 19 anos, já publicou cinco livros.

ITAJAÍ
• Itajaí Shopping (47) 3083-9232

INTERNET
SITE
www.livrariascuritiba.com.br
SAC
0800 643 9697
FACEBOOK
www.facebook.com/grupolivrariascuritiba
TWITTER
twitter.com/livcuritiba
INSTAGRAM
grupolivrariascuritiba
YOUTUBE
www.youtube.com/livrariascuritiba
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Eu considero a Malala uma
garota muito especial da nossa
Era, porque desde criança ela
lutou pela educação onde
meninas não podiam estudar e
não desistiu quando tentaram
intimidá-la. Ela é um exemplo de
como os pais podem ajudar as
crianças a seguirem seus ideais
e também a prova viva de como
‘uma criança, um professor, um livro e
uma caneta podem mudar o mundo’.”
Adrieli Cancelier é fotógrafa
premiada internacionalmente.

Box C.S. Lewis + Caderno

De: R$ 174,90
Por: R$

156,90
Autora best-seller do The New York Times

E se a pessoa que você pensa conhecer tão

K ARIN
SL AUG HTER

bem fosse uma completa desconhecida?
Andrea acha que a mãe, uma fonoaudióloga bem-sucedida
e amigável, tem a vida perfeita, enquanto ela própria vive de
um subemprego, não sabe o que quer fazer no futuro e ainda
mora com os pais. Porém, tudo muda quando a mãe, Laura,
assassina friamente um terrorista que entrou atirando em
um shopping. Ao vê-la cortando a garganta do rapaz com a
habilidade digna de uma guerrilheira, Andrea se pergunta se
há algo no passado da mãe que ela nunca revelou a ninguém.
Porém, quanto mais investiga, mais vê que os segredos
deveriam ter permanecido escondidos. E agora, com essas
informações vindo à tona, o perigo que cerca mãe e filha se
torna cada vez mais real… e está cada vez mais próximo.

KARIN SLAUGHTER

“Slaughter tem a capacidade inigualável de atentar para os
mínimos detalhes e para a verdade… Sou sua seguidora eterna.”
— Gillian Flynn, autora de Garota exemplar
“Karin é, de longe, a mais bem-sucedida entre nós,
autores de suspense.”

KARIN SLAUGHTER

— James Patterson, coautor de O dia em que o presidente desapareceu
“Raramente passado e presente se encontram na ficção com
tamanha força em uma voz tão característica e envolvente.”
— Jeffery Deaver, autor de O colecionador de ossos

Mãe. Heroína. Mentirosa. Assassina…

NINGUÉM
PODE SABER
“Este livro estabelece o padrão de escrita de thriller psicológico.”
Jeffery Deaver, autor de O colecionador de ossos

Prisioneiros da mente

A caminho de casa

Do mil ao milhão

Ninguém pode saber

O Silmarillion

De: 34,90

De: 34,90

De: 34,90

De: 54,90

De: R$ 69,90

Por: R$

Por: R$

Por: R$

Por: R$

Por: R$

R$

R$

31,40

R$

31,40

R$

31,40

BEST-SELLER DO THE WALL STREET JOURNAL

O guia perfeito para quem não entende nada
de dinheiro, mas quer mudar
completamente de vida!

biólogo fenômeno do YouTube

Pirula
e
Reinaldo
José
Lopes

AuTor do livro 1499,
o brAsil AnTes de CAbrAl

— Iberê Thenório, jornalista e criador do canal do
YouTube Manual do Mundo

sem frescura

•

REGRA UM —

•

REGRA DOIS —

•

REGRA TRÊS —

— L. E. Anelli, paleontólogo, professor da
Universidade de São Paulo e vencedor do prêmio
Jabuti 2018 na categoria Infantil e Juvenil •

REGRA QUATRO —

JESSE MECHAM

— Atila Iamarino, doutor em Microbiologia
pela Universidade de São Paulo e apresentador
do canal do YouTube Nerdologia

NUNCA MAIS FIQUE SEM DINHEIRO

reinaldo José Lopes

62,90

JESSE MECHAM

Paulo Pedrosa (Pirula)

49,40

NUNCA MAIS

FIQUE SEM

DINHEIRO
O plano infalível para sair do vermelho
e levar a vida que você merece

JESSE MECHAM
Fundador do YNAB,

a premiada plataforma de planejamento financeiro

A cura de Schopenhauer

Quando Nietzsche chorou

Darwin sem frescura

A outra mulher

De: 49,90

De: 49,90

De: 44,90

De: 54,90

Por: R$

Por: R$

Por: R$

Por: R$

R$

R$

44,90

R$

44,90

40,40

R$

49,40

Nunca mais fique
sem dinheiro

De: R$ 39,90
Por: R$

35,90

O apóstolo Paulo é uma
das poucas pessoas do mundo

UMA TRAJETÓRIA PELA VIDA DO
APÓSTOLO QUE CONFRONTOU O MUNDO

antigo cujas palavras ainda têm a
capacidade de saltar da página e
nos desafiar. Quer concordemos
com ele, quer não (quer gostemos
dele, quer não!), as cartas de Paulo
são pessoais e intensas; às vezes,

a h a b e s e n d e t i c u s u lt u m

emotivas, e outras, provocativas; na
maioria dos casos, densas, porém
nunca monótonas. Mas quem era

Esta cativante reconstrução da vida e do pensamento de Paulo,

ele? O que o motivava? Por que essa

escrita com excelência por um dos estudiosos paulinos mais influentes da

carreira missionária aparentemente

atualidade, traz à tona o mundo romano antigo em todos os detalhes: sociais,

imprevisível teve tamanha e

históricos e culturais. Nesta biografia definitiva, N. T. Wright oferece uma visão

profunda influência no mundo de

fascinante da história de Paulo, levando-nos a caminhar ao lado do apóstolo,

N.T. Wright é considerado

Roma e da Grécia antiga e, portanto,

observando, aprendendo, sofrendo e vibrando com ele. O autor nos guia pelas

por muitos o teólogo do Novo

em nosso mundo atual? [...]

jornadas fascinantes do antigo perseguidor de cristãos, cidade após cidade,

Testamento mais importante
da atualidade. Ele fez seu
bacharelado, mestrado e

onde pregou a mensagem revolucionária do evangelho da salvação e deixou ali

Assim, quando tentamos entender

um legado cujas reverberações são visíveis até hoje.

Paulo, devemos fazer o trabalho

doutorado na Universidade de

Em Paulo: uma biografia, N. T. Wright não nos apresenta o retrato de um teólogo

Oxford e ensinou Novo Testamento

impassível ou de um evangelista implacável, mas a história de um personagem

nas universidades de Cambridge,

complexo, multifacetado e que pode, sem dúvidas, ser considerado um dos

McGill e Oxford. Foi Bispo de

maiores líderes da história da humanidade.

árduo de entender seu contexto;
ou, antes, devemos usar o plural:
“contextos”. Seu mundo judaico,
bem como o mundo multifacetado
greco-romano de política, “religião”,

Durham e, desde 2010, é cátedra

filosofia e tudo o mais que afetava

de Novo Testamento e Cristianismo

de mil maneiras diferentes o mundo

Primitivo na Universidade de

judaico em meio a ele era muito,

St. Andrews, na Escócia. Wright

muito mais do que uma simples

já publicou mais de 75 livros e

“moldura” dentro da qual podemos

escreveu centenas de artigos.

exibir um retrato paulino.
thomasnelsonbrasil

O que eu vou ser
quando crescer

De: R$ 39,90
Por: R$

35,90

Maquiagem teen

Paulo – uma biografia

O mundo perdido do dilúvio

Além do planeta silencioso

De: R$ 34,90

De: R$ 59,90

De: R$ 39,90

De: R$ 49,90

Por: R$

Por: R$

Por: R$

Por: R$

31,40

53,90

35,90

44,90

LER&CIA / Empreendedorismo

Conselhos
DE UM BILIONÁRIO
Por Melina Pockrandt

>> Flávio Augusto chegou ao status de bilionário aos 39 anos

de idade, graças ao patrimônio que ele mesmo construiu do
zero – ou melhor, de “menos zero”, considerando que ele usou
o limite do cheque especial para iniciar sua primeira empresa.

Esse passo ousado – loucura para alguns – foi dado quando Flávio
tinha 23 anos. Ele decidiu inovar no mercado de ensino de idiomas e
fundou a Wise Up, empresa que foi vendida posteriormente por quase
um bilhão de reais. O empresário recomprou recentemente a escola de
idiomas e hoje é dono da Wiser Educação, holding detentora das marcas Wise Up, Number One e meuSucesso.com.
Flávio também é proprietário do Orlando City, time de futebol norte-americano, e do projeto Geração de Valor, através do qual compartilha conhecimento gratuito pela internet.

empreendedorismo
o
Para Flávio Augusto, empreendedorismo é um estilo de vida escolhid
por pessoas inconformadas e questionadoras, que buscam novas
es,
soluções para o dia a dia. E é com esse desejo de transformar realidad
veis.
imprová
sonhos
ia
existênc
à
trazem
dedores
empreen
que os
Mas a pergunta que muita gente quer fazer: o empreendedorismo
é a saída para uma “vida melhor”? Flávio afirma que está há 8
anos nas redes dizendo que o empreendedorismo é uma das
alternativas. Porém, por não ser apresentada para os alunos nos
sistemas de ensino formal, muitos jovens sequer pensam nela.
“Pessoalmente, gosto muito de empreender porque não tenho limites.
risco
Uma vez estando bem resolvido com o risco ou entendendo que o
de
embora,
o
mandad
ser
de
seja
–
profissão
r
é inevitável em qualque
sua empresa ser vendida ou até mesmo de leis da estabilidade serem
de
revogadas –, empreender, pelo menos, apresenta uma perspectiva
a.
consider
edido”,
bem-suc
seja
negócio
o
caso
,
maiores
ganhos bem
todas
Para o empresário, todas as pessoas podem empreender, mas nem
e
liberdad
da
beleza
a
é
essa
“E
decisão.
essa
a
s
inclinada
estão
as pessoas
única
a
é
der
empreen
de escolha. Para os que têm mais ambições,
..”
alternativa, a não ser que você jogue futebol tão bem quanto o Neymar.
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Empreendedorismo / LER&CIA

DIVULGAÇÃO

inspiração
on-line
Apontado por jovens brasileiros
como um dos líderes mais
admirados do mundo, Flávio
reúne mais de 5 milhões de
pessoas em suas redes sociais.
São seguidores que consomem
conteúdos inspiradores na área
de negócios, empreendedorismo,
inovação e vida profissional.
“Eu recebo incontáveis histórias e
depoimentos todos dias por todas
as redes que participo. Algumas
dessas histórias, diga-se de
passagem, são de deixar os olhos
mareados e me sentir encorajado
a continuar, depois de 8 anos
produzindo conteúdos”, conta.
Porém o empresário não é
ingênuo quanto aos benefícios da
disseminação de conteúdos on-line.
“Ao mesmo tempo que a internet
democratizou a informação,
dando voz a qualquer pessoa
falar sobre qualquer assunto, o
usuário ainda está aprendendo
a lidar com essa nova realidade.
Gente falastrona que nunca
empreendeu, mas que insiste
em falar de empreendedorismo,
tem um monte.”
Ainda que considere importante
que o tema “vire moda” nos
canais on-line, Flávio ressalta a
importância de que o público
amadureça e seja crítico para
não ser enganado. “É muito
importante antes de emprestar
o seu par de ouvidos para
alguém, em qualquer rede ou
até mesmo na vida real, verificar
os resultados que ela obteve. Se
forem resultados relevantes, vale
a pena parar e aprender. Agora,
se não forem, talvez você esteja
diante de alguém que quer te
ensinar a ser milionário através de
um livro que ele escreveu sobre
Como se tornar um milionário
vendendo um livro sobre como
se tornar um milionário”.

os primeiros passos
No início de sua carreira, em 1991, a internet ainda estava bem longe
da realidade do Flávio e a inspiração ficou por conta de pessoas com
quem trabalhou e também de sua motivação pessoal. “Motivação
é uma palavra formada pelo processo de aglutinação das palavras:
Motivo + ação. Frequentemente motivação tem o seu significado
confundido com animação, entusiasmo. No entanto, se uma pessoa
motivada é alguém com MOTIVOS PARA AGIR, é possível alguém
estar profundamente motivada e chorando, motivada e com raiva,
motivada e com sentimentos de um guerreiro num campo de batalha.
”
O empresário relembra que quando vivia em plena escassez, andava
de ônibus lotado por horas, todos os dias, mas tinha seus sonhos
e planos pessoais, todas as adversidades se tornaram motivos
para agir. “Ou seja, tonaram-se uma enorme motivação para eu
mudar a minha realidade com a qual não estava nada satisfeito.”
Além de ser motivado, Flávio precisou aprender o caminho da disciplin
a
– assunto que aborda em seus conteúdos sobre vida profissional
e empresarial. “Eu me considero uma pessoa indisciplinada. Como
tenho uma natureza bem criativa, além da disciplina, a organização
também não é característica natural de minha personalidade. No
entanto, entendi que não chegaria aonde desejava sem disciplina.”
Mesmo contra seu instinto natural, o empresário entendeu que
precisava priorizar a disciplina para ser respeitado por sua equipe,
manter a pontualidade com pessoas e construir a sua credibilidade.

LEIA MAIS

PONTO DE INFLEXÃO
Flávio Augusto - Buzz
DE R$ 49,90

por R$ 44,90

o que inspira
um bilionário?
“Eu me inspiro em coisas simples e que me conectam com minha
essência. Eu me inspirei na jovem que ofereceu socorro ao motorist
a
de caminhão envolvido no acidente que matou um importante
jornalista. Eu me inspiro num egresso que muda de vida depois que
sai da cadeia. Eu me inspiro num jovem adolescente que tem seus
olhos brilhando com o futuro. Me inspiro em meus filhos e tenho
vontade de transmitir um pouco para filhos órfãos de pais vivos. Eu
me inspiro com minha vó que criou 3 filhos lavando roupas. Em jovens
de escolas públicas que, mesmo com o serviço miserável que recebem
do governo, correm atrás com o seu próprio esforço, sem dinheiro
e apoio, para poder competir com endinheirados que querem fazer
faculdade de graça às custas dos impostos pagos pela população
simples do Estado. Eu me inspiro com histórias que me façam lembrar
que somos protagonistas de nossa história e não vítimas dela.”

MARÇO E ABRIL DE 2019
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LANÇAMENTO

DE R$ 44,50

POR R$ 39,90

DE R$ 49,90

POR R$ 40,00

DE R$ 44,90

POR R$ 44,90

POR R$ 40,40

DIÁRIO DE UM EXORCISTA

O CONTO DA AIA

VOCÊ

SEXO SEM AMOR?

LUCIANO MILICI, RENATO SIQUEIRA/
Generale

MARGARET ATWOOD/ Rocco

CAROLINE KEPNES/ Rocco

VI KEELAND/ Universo dos Livros

Esse romance distópico se passa
num futuro próximo onde não existem mais jornais, livros, filmes ou
universidades. Qualquer desobediência leva ao fuzilamento e as mulheres são as vítimas preferenciais.
O local chama-se Gilead, mas já foi
Estados Unidos da América.

Guinevere Beck conhece Joe Goldberg quando entra na livraria em
que ele trabalha. Então, passa a
criar situações para garantir que
ela caia em seus braços. Beck também guarda segredos e o fim desse relacionamento obsessivo pode
ser mortal.

Hunter e Nat se conheceram em
uma festa de casamento. A atração era intensa e mútua, mas Nat
havia prometido não se interessar
mais por homens charmosos. Até
que ele aparece em sua casa com
uma proposta: oito semanas só de
sexo, sem amor. Será que dá certo?

Quando uma tragédia familiar abala a família de Lucas, ele desperta
para a missão de enfrentar o maior
inimigo de todos: o Diabo. A história (baseada em fatos reais) do padre Lucas Vidal é contada em seus
mais inacreditáveis detalhes.

LANÇAMENTO

DE R$ 44,90

DE R$ 59,90

POR R$ 40,40
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LANÇAMENTO

DE R$ 29,90

POR R$ 53,90

DE R$ 49,90

POR R$ 26,90

POR R$ 44,90

A GAROTA DESAPARECIDA

CHELSEA GIRLS

ORGULHO E PRECONCEITO

LISA GARDNER/ Gutenberg

EILEEN MYLES/ Todavia

JANE AUSTEN/ LaFonte

Sete anos atrás, a estudante Flora
passou 472 dias vivendo um pesadelo. Após ter sido sequestrada, ela
descobriu até onde o ser humano é
capaz de ir para sobreviver. Ela viveu os últimos cinco anos tentando
voltar a ter uma vida normal.

Neste romance repleto de álcool,
drogas, sexo e arte, Eileen Myles
transforma a própria vida em uma
obra de arte. Dividido em partes
curtas, transita entre humor, confissão e drama. Um retrato dessa vida
intimamente ligada à arte.

Publicado pela primeira vez em
1813. Elizabeth Bennet é uma audaciosa jovem que se destaca entre
cinco belas irmãs por conseguir impor suas opiniões numa época em
que encontrar um bom marido era
questão de sobrevivência.

AS REGRAS DO AMOR
E DA MAGIA
ALICE HOFFMAN/ Jangada

Em 1620, Maria Owens lança uma
maldição: o homem que se apaixonasse por uma mulher de sua família morreria. Trezentos anos depois,
Susanna tenta proteger seus filhos
e criar regras de sobrevivência.

Ofertas válidas de 07/03/2019 a 28/04/2019, 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.

DE R$ 54,90

MARÇO E ABRIL DE 2019

CONHEÇA NOSSOS LANÇAMENTOS!
EDITORA MANOLE

MANUAL DO ADVOGADO
ADVOCACIA PRÁTICA CIVIL, TRABALHISTA
E CRIMINAL – 31ª EDIÇÃO

De: R$168,00
Por: R$149,90
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FINANÇAS EMPRESARIAIS
ESTRATÉGICA
1ª EDIÇÃO

De: R$168,00
Por: R$149,90

DISCIPLINA POSITIVA
PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA
1 ª EDIÇÃO

De: R$59,00
Por: R$50,00

DISCIPLINA POSITIVA
PARA ADOLESCENTES
3 ª EDIÇÃO

De: R$69,00
Por: R$60,00

MEDICINA DE EMERGÊNCIA
ABORDAGEM PRÁTICA
13 ª EDIÇÃO

De: R$289,00
Por: R$245,00

Livros / LER&CIA
LITERATURA

DE R$ 32,90

POR R$ 29,70

LANÇAMENTO

A VOLTA DE MARY
POPPINS – EDIÇÃO
BOLSO DE LUXO

DE R$ 59,90

POR R$ 53,90

P. L. TRAVERS/ Zahar

Mary Poppins está de volta à família Banks e com ela por perto a rotina se transforma em aventura! Um
clássico para crianças e adultos.

BELLES
DHONIELLE CLAYTON/
Plataforma 21

No suntuoso mundo
de Orléans, as pessoas
nascem acinzentadas e
amaldiçoadas, e apenas
as Belles – reverenciadas
por controlarem a magia
da beleza – conseguem
transformá-las e torná-las
bonitas. Mas o mundo das
Belles oculta segredos
sombrios.

DE R$ 59,90

POR R$ 53,90

A MÁQUINA DO TEMPO
– EDIÇÃO COMENTADA
H. G. WELLS/ Zahar

Em meio a um jantar, o Viajante do
Tempo retorna para contar a um
grupo de amigos sua extraordinária experiência no ano 802701.

EDUCAÇÃO

DE R$ 64,90

POR R$ 58,00
COMO AS DEMOCRACIAS
MORREM
STEVEN LEVITSKY, DANIEL ZIBLATT/
Zahar

Para discutir a eleição de Donald
Trump, os autores comparam a
exemplos históricos de rompimento da democracia no último século.

DE R$ 39,90

DE R$ 59,90

POR R$ 35,90

DE R$ 59,90

POR R$ 53,90

LANÇAMENTO

POR R$ 53,90

APRENDENDO
INTELIGÊNCIA

LANÇAMENTO

MAL LÍQUIDO
ZYGMUNT BAUMAN, LEONIDAS
DONSKIS/ Zahar

O “mal líquido” ameaça tirar da humanidade seus sonhos, seus projetos e sua capacidade de divergir.

LOST IN TRANSLATION

PIERLUIGI PIAZZI/ Aleph

ELLA FRANCES SANDERS/
Raposa Vermelha

Um panorama do que há de errado
na maneira como os alunos estudam, além de demonstrar, de forma
simples, que os erros mais comuns.
Oferece preciosas dicas de como
aproveitar melhor o tempo estudando menos e aprendendo mais.

Existe uma palavra ídiche,
luftmensch, para se referir àss
pessoas que estão sempre com
a cabeça nas nuvens. A obra
traz palavras que expressam
emoções tão universais
quanto difíceis de traduzir.
MARÇO E ABRIL DE 2019
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Uma seleção especial de best sellers para você

Adeus, China
DE
PoR

R$ 64,80

R$ 58,30

Demônio ou anjo
DE
PoR

R$ 48,80

R$ 43,90

Uma breve história
do mundo
DE
PoR

R$ 58,80

R$ 52,90

Quem vende
enriquece
DE
PoR

R$ 48,40

R$ 43,60

Atenção Plena Mindfulness
R$ 44,80
R$ 40,30 11
MARÇO E ABRIL DE 2019
DE

PoR

SEU LIXO,

SUA RESPONSABILIDADE
>> Você se sentiu incomodado com o título dessa
matéria? Segundo Cristal Muniz, autora do livro
Uma vida sem lixo (Editora Alaúde), esse é o
primeiro passo para reduzir a quantidade de
resíduos que você produz no seu dia a dia.

DIVULGAÇÃO

LER&CIA / Entrevista

Cristal explica que somente quando assumimos a responsabilidade pelo
lixo que produzimos é que nos tornamos conscientes da necessidade de
diminuir nosso impacto no planeta.
“Aprendemos que é só colocar o lixo
num saquinho, levar para fora e pronto. Mas, mesmo quando você coloca o
lixo para fora, ele continua sendo seu
problema, é seu impacto e não passa
a ser o problema de outra pessoa”, salienta.
Essa conscientização começou
na vida da designer catarinense muito cedo, quando ainda na infância
aprendeu a separar o lixo e não desperdiçar água. Mas foi em 2015 que se
viu profundamente incomodada com
a quantidade de lixo que produzia
morando sozinha. Ao conhecer o Movimento Lixo Zero, decidiu viver um
ano sem produzir lixo. O ano acabou
e o estilo de vida continuou.
Hoje ela mantém o blog Um ano
sem lixo, no qual compartilha seu cotidiano e dicas para quem quer aderir ao movimento, e lançou recentemente o livro Uma vida sem lixo, que
tem o objetivo de ser um verdadeiro guia para quem tem dúvidas de
como colocar em prática a redução
de resíduos.
Em entrevista exclusiva à LER&CIA, Cristal conta do projeto, dá dicas
e incentiva aqueles que desejam viver
de maneira mais sustentável.
LER&CIA | Como você decidiu começar o

seu projeto “um ano sem lixo”?
Cristal Muniz | Decidi começar o blog
Um ano sem lixo quando conheci o
Movimento Lixo Zero. Já tinha pensado em como meu lixo era um problema, era preocupada com a sustentabilidade, mas eu não encontrava
soluções tão práticas para aplicar dentro da minha casa. O blog nasceu porque eu queria compartilhar um pouco
de como seria essa minha jornada na
tentativa de parar de produzir lixo.
12
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Entrevista / LER&CIA
2. ENCONTRE UMA SOLUÇÃO
POSSÍVEL PARA O SEU DIA A DIA
Você pode usar um copo dobrável dentro da bolsa ou
sempre andar com uma garrafa para encher de água.

1. ANALISE
SUA ROTINA
E VEJA O QUE
PODE MUDAR
Exemplo: Você
toma muita água
no escritório
e ainda utiliza
copinhos
plásticos? Decida
parar de produzir
esse resíduo.

COMO
COMEÇAR A TER
UMA VIDA SEM LIXO?
Mudanças de hábitos podem
ser difíceis no começo, por isso o
ideal não é começar com decisões
muito radicais. Essas atitudes podem
se tornar pesadas e difíceis de se
manter. A dica da Cristal é: comece
uma coisa de cada vez, adaptese e depois parta para uma
nova mudança.

3. ADAPTESE A ESSA
NOVA
ATITUDE
Coloque
em prática
essa nova
atitude até
que se torne
um hábito
corriqueiro
e natural.

4. PENSE EM UMA NOVA MUDANÇA
Quando você estiver totalmente adaptado à
primeira mudança que fez, pode olhar para algum
outro resíduo que quer eliminar do seu dia a dia.

Dentre as atitudes práticas do dia a dia
quais foram as mais difíceis de colocar
em ação quando você decidiu começar?
Sempre falo que nada foi muito difícil porque decidi começar uma coisa
de cada vez. Foi um processo gradual de adaptação de algumas coisas. O
mais difícil era encontrar as soluções
que se aplicassem a mim. Decidi fazer um kit com todas as coisas que eu
poderia usar ao comer fora, para estar
sempre com isso à mão; é o meu kit
“lixo zero”, com talheres e guardanapos sempre na bolsa.
Entre as mudanças que esse novo estilo de vida trouxe a você, quais foram
as mais marcantes e positivas que te le-

“

varam a desejar continuar a viver dessa
forma?
Algo que notei bem no começo é
que passei a gastar menos dinheiro – o
que parece pouco provável já que estamos acostumados a vincular coisas
naturais e sustentáveis a itens de maior
custo. Porém, minha estratégia foi usar
tudo o que eu tinha em casa até o fim
e depois inserir uma coisa nova por
vez. Sendo assim, vi que eu comprava
muita coisa antes que a anterior acabasse. Além disso, passei a pensar muito mais antes de comprar qualquer
coisa. Eu desistia de comprar itens por
ver que não era uma necessidade real.
Também passei a investir em produtos
usados – roupas, eletrônicos – e comecei a viver gastando menos dinheiro.

Cada um pode fazer ações para melhorar o mundo em que a
gente está. Se você não consegue fazer uma coisa, tem outras
300 que podem ser feitas. Não é para se culpar pelo que não
consegue, mas sempre buscar aquilo que você pode mudar.”

Percebi ainda uma economia de
tempo. Passei a gastar menos tempo
procurando produtos em farmácia
e mercado, já que faço compras de
maneira muito focada. Gasto menos
tempo com a própria gestão do resíduo, pois não preciso levar lixo todo
dia para a fora (levo os recicláveis
uma vez por mês). Também passei
a questionar atitudes que tinha por
rotina e, assim, parei de perder tempo com aquilo que, na verdade, não
me dava prazer – como fazer a unha,
secar o cabelo artificialmente – para
fazer o que realmente quero, como
ler mais, por exemplo.
Você percebeu algum tipo de resistência
de seus familiares e amigos próximos?
Acho que minha geração ouviu muito sobre sustentabilidade
no colégio. Temos essa consciência
de que precisamos cuidar do mundo, mas nunca fomos apresentados
a soluções práticas e pontuais para
isso. Assim, meus amigos sempre
acharam muito bacana o projeto e
muitos deles usam dicas e pedem sugestões de produtos e práticas para
aplicarem no seu dia a dia.
Pelo fato de morar sozinha, não
senti tanto o estranhamento do convívio próximo. Quando é algo social,
às vezes é mais complicado o ato de
recusar. Já aceitei presente só para
não causar desconforto, por exemplo. Mas, no geral, meu estilo de vida
sempre foi bem aceito. No meu aniversário, eu sempre falo “se quiserem
me dar algum presente, lembrem que
não precisa de embalagem” [risos].
Em algum momento, você ficou “chata”, cobrando atitudes que começou a
ter?
Não, porque acho que o pior que
uma pessoa pode fazer em qualquer
assunto é se meter na vida dos outros. Cada um sabe dos problemas e
dilemas que tem e o quanto está dis- >>
MARÇO E ABRIL DE 2019
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posto a fazer mudanças em sua própria vida. Eu nunca fui falar para as
pessoas “o que você faz está errado”
porque não existe o certo ou errado;
existe o certo para você naquele momento. As pessoas têm contextos sociais e psicológicos diferentes. Não
cabe a mim dizer o que precisa ser
feito, cabe a mim responder perguntas e dar sugestões do que pode funcionar. E assim se constrói uma relação saudável entre as pessoas e um
determinado assunto.
Você comentou em um vídeo recente
que uma das atitudes essenciais, mas
ao mesmo tempo mais difíceis, é o RECUSAR. Como foi para você colocar
isso em prática no seu dia a dia?
Foi difícil. Acho que é uma das
coisas mais complicadas porque envolve outras pessoas – e a gente nunca quer ser grosseiro ou rude. Então,
achar um jeito de conseguir recusar as coisas explicando que não é
por mal, mas que você não precisa
daquilo é bem complicado. Eu comecei nos estabelecimentos comerciais, quando recusava as embalagens e afins. Precisava dizer que não
queria os descartáveis. Suava frio no
começo porque é sempre um incômodo você explicar por que quer ou
não uma coisa. Isso foi melhorando
com a prática: quanto mais eu ia aos
lugares, mais dava certo, mais me
motivava...
Nas coisas mais pessoais, tento
sempre explicar de alguma forma
que tudo bem se a pessoa não quiser
me dar um presente, por exemplo.
Tenho o projeto como um álibi que
ajuda a não tornar a conversa rude.
Quando começamos a avaliar nossa produção de lixo e o impacto que
causamos no mundo, saímos de nossa zona de conforto. Qual é o primeiro passo para quem deseja ter uma vida
com menos lixo?
14
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PARA LER

(e começar
a mudar)
UMA VIDA SEM
LIXO – GUIA
PARA REDUZIR
O DESPERDÍCIO
NA SUA CASA
E SIMPLIFICAR
A SUA VIDA

Editora Alaúde
R$ 60,00

“

Precisamos fazer a correlação
entre a nossa saúde o nosso
bem-estar com o mundo lá fora.
Preservar o meio ambiente
não é coisa de ambientalista,
é algo que deveria ser
preocupação de todo mundo.”

Eu costumo dizer que a primeira
coisa é você se responsabilizar pelos
resíduos que gera. A gente aprendeu
que é só colocar o lixo num saquinho, levar para fora e não se preocupar mais com isso. Mas se você começa a se responsabilizar por esse
resíduo, passa a analisar item por
item e pensa melhor na sua destinação. Essa responsabilização é o primeiro passo: “isso é meu problema”.
Mesmo quando você coloca o lixo
para fora, isso continua sendo seu
problema, é seu impacto, não passa a
ser o problema de outra pessoa. Essa
é a primeira atitude a ser tomada.
De ações, sempre falo para a pessoa olhar os itens descartáveis que
produz e começar a eliminar um
por um de seu dia a dia. Escolhe
uma coisa, pesquise, procure uma
solução, adapte-se a essa solução e,
quando você estiver completamente
adaptado, vá para a próxima.

Em sua opinião, quais
são as maiores barreiras culturais e comportamentais que dificultam essas mudanças na
sociedade brasileira?
Eu acredito que a
gente tem um problema grave com mania
de limpeza. Ficamos
viciados em ter muito
produto de limpeza –
cada vez mais – e não
nos damos conta de que
é muita química que colocamos dentro de nossa casa, além
dos resíduos que produzimos com
as embalagens. Mas não consigo
ver nada que impeça uma cultura
sustentável de florescer. Quando falamos de preservar o meio ambiente, os oceanos, as florestas, estamos
falando de preservar o mundo para
nós. Precisamos fazer a correlação
entre a nossa saúde o nosso bem-estar com o mundo lá fora. Preservar o meio ambiente não é coisa de
ambientalista, é algo que deveria ser
preocupação de todo mundo.
Quais foram seus objetivos quando
decidiu escrever o livro Uma vida
sem lixo?
Escrevi o livro a convite da própria editora para ser um guia bem
completo, trazendo soluções práticas – como o material de apoio que
não encontrei quando iniciei o projeto. As pessoas podem lê-lo do início ao fim, mas também serve como
um guia para o futuro. Fiz a divisão
por cômodos para que seja fácil de
encontrar os tópicos, na hora da dúvida. O livro também tem o objetivo de incluir esse assunto na vida de
pessoas que não procurariam essas
informações na internet – um público diferente do que já tenho no
mundo online, que não está nas minhas redes sociais. l

SELEÇÃO ESPECIAL EDIOURO

NELSON RODRIGUES
(1912-1980) nasceu no Recife
e se consagrou por
ter revelado
i

.

MARGUERITE
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MEMÓRIAS
DE ADRIANO
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“Fernanda Montenegro passou oito meses tele-

JEAN-PAUL
SARTRE
A NÁUSEA

.

O BEIJO NO ASFALTO
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clássicos
de
ouro

JEAN-PAUL SARTRE A NÁUSEA

.

i

náusea é o primeiro romance de Jean-Paul Sartre,
considerado pela crítica e pelo próprio autor o
mais perfeito de sua sempre inquieta e inovadora carreira. O protagonista desta história é o intelectual pequeno-burguês Antoine Roquentin, símbolo
de uma geração que descobre, horrorizada, a ausência
de sentido da vida. Em um diário, o personagem passa,
então, a catalogar impiedosamente todos os seus sentimentos, que culminam em uma sensação penetrante e
avassaladora: a náusea.
Publicado pela primeira vez em 1938, o livro foi um
marco na ficção existencialista e é até hoje um dos textos mais famosos da literatura francesa do século xx. Esta
edição conta com prefácio inédito de Caio Liudvik, pós-doutor em Filosofia e autor de Sartre e o pensamento mítico.

Ainda adolescente começou a
exercer o jornalismo, área em
que se destacou como cronista
e comentarista esportivo.
Escreveu contos, romances
e também 17 peças de teatro,
inaugurando e consolidando o
modernismo na dramaturgia
nacional. Muitos de seus textos
foram adaptados para cinema
e televisão, o que reforça a
i
vitalidade
de sua obra e o
coleção
interesse que ela desperta há
clássicos
várias gerações.
de
ouro

c oleção c lás s i c o s d e ou ro

i
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MARGUERITE YOURCENAR MEMÓRIAS DE ADRIANO

BIOGRAFIA NÃO AUTORIZADA

coleç ã o clá ssi co s de ou ro

M

emórias de Adriano é a obra-prima de Marguerite
Yourcenar. Publicado pela primeira vez em 1951,
após um intenso processo de pesquisa, escrita e
reescrita que durou cerca de trinta anos, o livro
obteve enorme sucesso e converteu-se imediatamente em
um clássico da literatura moderna. Nesta espécie de autobiografia imaginária, a “grande dama da literatura francesa” recria a notável vida do imperador Adriano, com seus
triunfos e reveses, e dá forma a um romance histórico, mas
também poético e filosófico, que se tornaria uma das mais
fascinantes obras de ficção do século xx. Além da tradução
de Martha Calderaro e da apresentação de Victor Burton,
esta edição especial conta ainda com o prefácio inédito da
historiadora Mary Del Priore.

Um beijo de misericórdia causa
um efeito dominó em que todos
se revelam, tirando a roupa dos
personagens e deixando os desejos
nus, um a um. Nesta que é uma de
suas peças mais conhecidas, Nelson
mostra também como o poder da
mídia, já na década de 1960, podia se
violentamente brutal.

Arandir, um homem casado, beija a boca de outro homem,
que acaba de ser atropelado, realizando assim o último
desejo deste. A cena é presenciada por Amado Ribeiro,
um jornalista que resolve tirar proveito do episódio. Com
o destaque do caso, Arandir se isola, sofrendo com a descrença de todos à sua volta, e se vê compelido a um destino que não consegue modificar. Sexualidade, intrigas,
falta de ética da imprensa e da polícia e crise familiar são
os ingredientes desta famosa peça de Nelson Rodrigues,
escrita em 1960.

oedição
homem moderno
e urbano
prêmio
especial
e numnobel
brasileiro,
diálogo que
limitada
transcende as nossas fronteiras.

edição
especial e
limitada

fonando para mim para eu escrever uma peça.
Achei linda a obstinação da ‘musa sereníssima’.

Muito me impactou minha releitura
d’O beijo no asfalto. Como ainda
somos os mesmos enquanto
sociedade e como provavelmente
seguiremos assim.

Nelson será sempre atual. Mais
que isso. Moderno. Talvez o maior
dramaturgo da nossa história. Um
dos únicos que não abre aspas ao
conversar com o ator sobre intençõe
Elas são claras.

Ela achava que era inútil, mas insistia. Fiquei deslumbrado quando fiz a peça. Estava cumprindo
minha palavra. Eu subi no meu próprio conceito
quando entreguei à Fernanda O beijo no asfalto.”

Ele fez parte da minha intimidade
ainda na infância. Meu pai, com suas
peças na mão, gritava, entusiasmado
“Esse cara é um gênio!!!” Isso me
serviu de inspiração. Portanto,
dediquei meu filme a ele. A eles.

O BEIJO NO ASFALTO

Nelson Rodrigues em entrevista para o
Jornal da Tarde, em 7 de dezembro de 1974

Em nome de todos, obrigado,
Nelson Rodrigues.

Murilo Beníc
Diretor da mais recente adaptaç
para cinema d’O beijo no asfalto (201

ISBN 978-85-209-4394-6

capa: sérgio campante
imagem de capa: gettyimages/magdalena
strakova/eyeem
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9 788520 943946
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Memórias de Adriano

A náusea

De: R$69,90

De: R$59,90

Por:

R$62,90

Por:
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Edição
Comemorativa
70 anos
Trimmed: (230H × 481W) Untrimmed: (240H × 491W) mm

MAIS INFORMAÇÕES EM:
www.padrereginaldomanzotti.org.br

O beijo no asfalto
De: R$34,90

R$ 53,90
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Por:
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R$31,40
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TODOS QUEREMOS SER FELIZES,
mas por vezes as peças de
nossa vida parecem não se
encaixar. Fazemos planos, e eles
fracassam. Traçamos metas,
e nunca as alcançamos. Não
temos, pois, a impressão de que
sempre falta alguma coisa, uma
“ajudinha” a mais que enfim
nos conduzirá à felicidade?

HÁ UM PODER
OCULTO DENTRO
DE VOCÊ. CHEGOU
A HORA DE
DESCOBRI-LO.

Isso está prestes a mudar.
Em O Poder Oculto, Pe. Reginaldo
Manzotti nos recorda de que
fomos mesmo feitos para a
felicidade — em especial, para
a única felicidade verdadeira,
que é a união e a amizade
com Deus, nosso Criador. E
não podemos esquecer: para
chegarmos a isso, contamos
com todas as Suas bênçãos e
graças. Deus, afinal, quer para
Seus filhos o que há de melhor.

PARA DESCOBRIR ESSE PODER OCULTO é preciso passar por um
treinamento especial — ou, se quisermos usar o termo do momento,
por um coaching. Por sorte, temos nesta obra um guia que, para
além dos lugares-comuns que costumamos encontrar nos livros de
autoajuda, conhece bem o caminho que devemos seguir. Nestas
páginas, Pe. Reginaldo Manzotti nos conduz por um itinerário de

230

NATURAL DE PARAÍSO DO NORTE,
no interior paranaense,
Pe. Reginaldo foi ordenado
aos 25 anos e atualmente é
pároco-reitor do Santuário
Nossa Senhora de Guadalupe,
em Curitiba. É fundador e
presidente da Associação
Evangelizar É Preciso, com
milhares de membros em todo
o país. Desde junho de 2012,
por meio da parceria Abracei
com a Pastoral da Criança, a
Associação vem garantindo o
atendimento de dez mil crianças
por mês. Em 2015, Pe. Manzotti
recebeu o título de Embaixador da
Pastoral da Pessoa Idosa no Brasil.
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A fim de vivenciarmos essa
plenitude, porém, devemos passar
por um treinamento especial,
e estas páginas vêm precisamente
em nosso auxílio. Seguindo
cada passo proposto por nosso
coach da fé, conseguiremos
abrir os olhos para o que se
passa dentro de nós e, assim,
encontrar o poder divino que,
habitando em nossa alma, nos
dará força e sabedoria para seguir
adiante. Como filhos de Deus,
partilhamos de seu DNA vencedor!

profunda descoberta interior, cujo objetivo não pode ser outro
senão o encontro com a verdadeira felicidade, isto é, com Deus
e seus planos para nós.
Você está preparado para este treinamento na fé, para encontrar
a única alegria real?

Capa: Rafael Brum / Fotos: Washington Possato

capa_o_poder_oculto.indd 1-5
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Por:

R$ 149,90
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Raimundo Fagner:
Quem me levará sou eu
De: R$69,90
Por:

28/01/2019 18:41

O Poder Oculto

Box Vida de Cristo

De: R$24,90

De: R$99,90

R$22,40

Por:

R$62,90

CAPA EM DESENVOLVIMENTO

CAPA EM DESENVOLVIMENTO

JOSÉ ROBERTO DE CASTRO NEVES
é advogado militante. Doutor em
Direito pela Universidade do Estado
do Rio de Janeiro (UERJ) e mestre
pela Universidade de Cambridge,
Inglaterra, é professor de Direito Civil
da PUC-Rio e da FGV-Rio. Publicou
diversas obras, entre as quais Medida
por medida: o Direito em Shakespeare,
A invenção do Direito, O direito das
obrigações e Como os advogados salvaram
o mundo, este último pela Editora Nova
Fronteira. É casado e tem três filhos.

G

randes julgamentos mobilizam multidões. Grandes julgamentos podem mudar os rumos da História. Grandes julgamentos podem revelar que a justiça é sempre possível… ou que
os juízos humanos estão sempre suscetíveis a erros. Por isso, não
há quem consiga ficar indiferente a esses momentos de decisão.
E, para falar sobre eles, quem melhor do que alguns dos principais
nomes do Direito no Brasil?
Neste novo título da COLEÇÃO CÍCERO, figuras importantes do
mundo jurídico se voltam, cada qual à sua maneira, para alguns
dos julgamentos mais notáveis de todos os tempos a fim de esclarecer para o leitor de hoje as circunstâncias em que aconteceram,
suas complexidades e, sobretudo, as lições que podem nos oferecer sobre nossa capacidade de acertar e errar. Para os amantes do
Direito e dos grandes protagonistas da História, bem como para
todos aqueles que se interessam pelas humanidades em geral,
este é um livro repleto de lições oportunas para os dias atuais —
um livro, numa só palavra, imprescindível.

ORGANIZAÇÃO

JOSÉ ROBERTO
DE CASTRO NEVES

OS GRANDES JULGAMENTOS DA HISTÓRIA

“Em muitos momentos da História,
um julgamento fez toda a diferença.
De uma forma ou de outra, a nossa
civilização foi moldada por decisões
dos tribunais. (...) Na obra que o
leitor tem nas mãos, advogados,
magistrados, professores, entre
outros destacados profissionais
do mundo jurídico, analisam
grandes julgamentos que, de uma
forma ou de outra, marcaram a
História do Brasil e do mundo. Com
inteligência e cultura, vários desses
momentos cruciais são explicados
com profunda sensibilidade (...).
Conhecer esses julgamentos é
muito mais do que apenas reter
uma informação. Esses momentos
explicam o caminho da humanidade
e os valores que ela persegue.”

Por:

R$89,90

OS GRANDES
JULGAMENTOS
DA HISTÓRIA
Alberto de Orléans e Bragança

Antônio Augusto de Souza Coelho
Antonio Cláudio Mariz de Oliveira
Carlos Affonso Souza
Carlos Gustavo Direito
Daniela Vargas
Edgard Silveira Bueno Filho
Edson Vasconcelos
Eduardo Secchi Munhoz
Gilberto Giusti
Gustavo Brigagão
Ivan Nunes Ferreira
José Alexandre Tavares Guerreiro
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Luiz Alberto Colonna Rosman
Luiz Gustavo Bichara
Luiz Olavo Baptista
Marcelo Roberto Ferro
Marco Aurélio Bezerra de Melo
Marcos Alcino de Azevedo Torres
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Nadia de Araujo
Paulo Penalva Santos
Pedro Paulo Salles Cristofaro
Roberto Rosas
Thiago Bottino
Vera Jacob de Fradera

CAPA: SÉRGIO CAMPANTE

FOTO DE CAPA: HTTPS://COMMONS.WIKIMEDIA.ORG/
WIKI/FILE:REMBRANDT_CHRISTUS_AAN_HET_VOLK_
GETOOND.JPG

Organização
9 788520 943359

JOSÉ ROBERTO DE CASTRO NEVES

O que aproxima personagens
tão distantes no tempo e no
espaço como Jesus Cristo,
O.J. Simpson, Joana d’Arc, Lutero,
Tiradentes, Flaubert e Rubem
Fonseca? A resposta é simples:
todos já estiveram no banco dos
réus, à mercê de juízes, júris,
governantes… Em suma, todos
foram protagonistas de alguns dos
grandes julgamentos da História.
Organizado pelo advogado José
Roberto de Castro Neves, este livro
mergulha precisamente nesses
momentos tão importantes da
humanidade. Contando com a
colaboração de nomes de peso do
Direito brasileiro, cada qual voltado
a um julgamento em particular,
as páginas aqui reunidas falam a
especialistas e não especialistas,
deixando no leitor, para além
do conhecimento histórico e
documental relacionado a cada
tema, a impressão de que o homem
é capaz das maiores justiças e das
maiores injustiças, dos maiores
crimes e das maiores vitórias.
Como bem diz o organizador da
obra: “O destino de muitos dos
casos narrados neste livro será o de
ecoar nas nossas reflexões.” E o fará,
sobretudo, graças à clareza de seus
autores e sua profunda capacidade
de aliar erudição a um compromisso
incansável com as lições da justiça.

Capa - Os grandes julgamentos - marrom.indd 1

Poliana moça
De: R$49,90
Por:

R$44,90

13/11/18 18:13

Box Alexandre Dumas

Fascismo

De: R$149,90

De: R$19,90

Por:

R$ 134,90

Por:

R$16,90

Os grandes julgamentos
da História
De: R$59,90
Por:

R$53,90

BIOGRAFIAS

LER&CIA / Livros

LANÇAMENTO

DE R$ 74,90

POR R$ 80,90
JINGA DE ANGOLA
LINDA M. HEYWOOD/ Todavia

POR R$ 59,90

POR R$ 64,90

POR QUE CRIANÇAS
MATAM

MICK WALL/ Generale

MARK BLAKE/ Generale

GITTA SERENY/ Vestígio

A história do Iron Maiden, em sua
única biografia autorizada, desde
sua origem nos pubs de Londres
até seus shows nos imensos festivais mundiais mostram autoconfiança e sacrifício pessoal em uma
extraordinária odisseia musical.

O Pink Floyd tem uma história secreta, conturbada e fascinante. A
vida e a música de Roger, David,
Nick, Richard e Sydt, assim como
seus conflitos, neuroses, medos,
paixões e vitórias, são esmiuçados
em um relato cheio de detalhes

Em 1968, Mary Bell, de 11 anos, foi
condenada pelo assassinato de
dois garotinhos. Passados 27 anos,
ela falou com a jornalista Gitta Sereny sobre a sua infância angustiante, os dois terríveis atos cometidos e os anos de detenção.

DE R$ 79,90

POR R$ 71,00
INSTAGRAM SKILLS
VÁRIOS/ Tudo Orna

Os primeiros passos para planejar
e produzir um feed fantástico, além
de criar um posicionamento de
destaque. Você deverá ser multipotencial: fotógrafo, diretor de arte,
produtor, designer e pesquisador.
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POR R$ 44,80

NOS BASTIDORES
DO PINK FLOYD

LANÇAMENTO

DE R$ 34,90

POR R$ 31,40
GESTÃO FÁCIL
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DE R$ 49,80

IRON MAIDEN – RUN
TO THE HILLS

ADMINISTRAÇÃO

A “Cleópatra da África Central”
teve petulância o suficiente para
enfrentar as lutas de poder dominadas pelos homens de seu tempo.
Poderosa e destemida, a rainha Jinga não recuou para tentar preservar seu território dos colonizadores
portugueses na África.

DE R$ 79,90

OSÉIAS GOMES/ Gente

Traz a receita secreta para
que você consiga gerar
facilidades, montar uma
equipe de sucesso e multiplicar sua empresa de
maneira ágil e fácil. Oséias
Gomes conversa com os
empresários que compartilham dessa pressăo e
buscam as melhores estratégias e práticas.

Ofertas válidas de 07/03/2019 a 28/04/2019, 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.

DE R$ 89,90

Série Clássicos da Literatura / LER&CIA

ESTRATÉGIAS
PARA VENCER
NA VIDA

CONHEÇA
A OBRA

>> “A suprema arte da guerra é derrotar o

inimigo sem lutar.” A afirmação é de Sun Tzu,
autor do clássico A arte da guerra, um tratado
militar que data de séculos antes de Cristo,
mas que norteia o cotidiano de muitas pessoas
fora do campo de batalha até os dias de hoje.

A ARTE DA
GUERRA

Novo Século
R$ 49,90

ILUSTRAÇÃO: ROBSON VILALBA/THAPCOM

Escrito por volta de 500 a.C, o texto traz treze capítulos com estratégias para vencer guerras e estabelecer a
paz – que, segundo o autor, general e filósofo chinês, é o
maior objetivo das batalhas. Acredita-se que muitas guerras ao longo dos séculos, inclusive as modernas, utilizaram estratégias e táticas apresentadas no tratado milenar.
A ARTE DA
GUERRA –
OS TREZE
CAPÍTULOS
ORIGINAIS

Jardim dos Livros
DE R$ 19,90

por R$ 14,90

A ARTE DA
GUERRA
(VERSÃO DE
BOLSO)

Vozes de Bolso
R$ 10,90

SOBRE O AUTOR

Sun Tzu foi um militar e filósofo chinês, contemporâneo de Confúcio, e teria vivido entre
544 a.C – 496 a.C. Em sua época, guerra e filosofia se misturavam com naturalidade e
muitos reis escolhiam os sábios pensadores para liderarem seus exércitos. Historiadores
apontam que Tzu nasceu em uma poderosa família militar, aprendeu sobre guerra
com seu avô e, mais tarde, tornou-se general à frente dos exércitos do rei Hu Lu.

– Principais temas
abordados –

Sun Tzu reuniu no tratado os assuntos que considerava fundamental
para o sucesso em qualquer batalha,
iniciando pelo planejamento que deveria ser feito antes mesmo da guerra,
levando em conta aspectos como clima, terreno e até mesmo a liderança
que seria exercida. Em seguida, destaca a importância da rapidez para o
desfecho da batalha, considerando os
impactos interno e econômicos para
as nações envolvidas.
A obra traz também estratégias e
táticas militares, movimentação de
tropas e tipos de ofensivas, mas dá
bastante importância ao conhecimento: do inimigo e de si próprio.
“Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de cem batalhas”,
afirma o autor.

– Aplicação nos
dias atuais –

Por sua abordagem em temas
como estratégia, unidade, trabalho
em equipe e liderança eficaz, A arte
da guerra se tornou um tratado a
ser aplicado em diferentes áreas, especialmente nos negócios e na vida
profissional.
Porém, a aplicação não se limita ao universo corporativo – ainda
que se encaixe muito bem a ele.
Há lições contidas nos escritos de
Sun Tzu que alcançam o desenvolvimento individual em qualquer
área: a importância do autoconhecimento, entender que a informação é
mais importante do que a força bruta, planejar adequadamente antes de
tomar decisões, encontrar o momento certo para as ações e saber escolher suas batalhas são alguns dos ensinamentos que, quando aplicados,
podem tornar a vida melhor e mais
bem-sucedida. l
MARÇO E ABRIL DE 2019
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4 FRASES PARA O

perdão
>> “Sinto muito”; “Me perdoe”; “Eu te amo” e “Sou grato.” Essas

quatro frases simples são a chave para a cura, o perdão e tantos males
do corpo e da alma, segundo a filosofia Ho’oponopono.

Certamente você já viu algum livro com essa palavra na capa ou leu
algo que um amigo compartilhou
nas redes sociais com esse nome
um tanto quanto estranho. Desconhecido até pouco tempo por aqui,
o Ho’oponopono é uma prática ancestral havaiana que tem o objetivo
da reconciliação e do perdão a nós
mesmos e aos outros.
Seguindo a tendência de busca
das pessoas por métodos para aliviar ansiedade, estresse e aprender
a lidar com os desafios do dia a dia,
práticas com esse fim estão cada vez
mais populares. O Ho’oponopono
surge nesse momento e promete trazer uma solução simples para questões do corpo e da alma.
SAÚDE E FELICIDADE PLENAS

Para Marina Repetto, que é administradora da página @MeditacaoHooponopono, a prática tem
feito tanto sucesso devido aos resultados positivos de quem é adepto da filosofia. “O grande mistério
resume em curar a si mesmo e a
partir de então poder transformar o
mundo ao seu redor. Tomar para si
a responsabilidade de que tudo que
acontece em nossas vidas cabe a nós
mesmos, e nos torna prontos para
aceitar a nossa realidade e, então,
poder transformá-la”, opina.
20
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LIBERAÇÃO DA MEMÓRIA

Segundo a filosofia, por trás
de toda situação, todo acontecimento e todo encontro na vida,
uma memória é guardada. E a
prática, que consiste no uso das
quatro frases “mágicas”, tem a finalidade de liberar as memórias
que possam ser fonte de dor, pesar ou sofrimento – e que inevitavelmente nos levam a desequilíbrios e doenças.
Por meio da repetição das afirmações, o Ho’oponopono ajuda
a liberar a energia bloqueada nas
memórias celulares e espirituais.
Dessa forma, o praticante ficaria
livre das mágoas, dores físicas,
emocionais, crenças limitantes e
qualquer dificuldade do presente
ou do passado.

Literatura / LER&CIA

Sinto muito:

HONESTIDADE
Me perdoe:

RESPONSABILIDADE
Eu te amo:

GENTILEZA
GRATIDÃO
Sou grato:

“As palavras-chaves podem ser
mentalizadas, ditas e/ou sincronizadas
na vibração do ser. É um lugar de conforto, harmonia, paz e amor profundo.
A meditação Ho´oponopono transforma os indivíduos de dentro para fora
a partir de uma nova consciência que
nos liberta do passado. Voltamos ao limite zero (estado zero da consciência)
a partir do desaparecimento de memórias dolorosas. Só assim, então, podemos nos conectar com o Divino e receber o presente de morar no agora”,
explica Marina.
VIDA PLENA
A filosofia pode ser usada em qualquer situação da vida, falando as frases
em voz alta ou até mesmo em pensamento. Segundo os adeptos, a prática
constante do Ho’oponopono é capaz
de fazer com que você alcance a saúde
e a felicidade plenas. Isso porque ativa quatro valores de sabedoria: honestidade; responsabilidade; gentileza e
gratidão. Quando esses quatro valores
são colocados em prática, o resultado é
uma vida mais tranquila, alegre e leve.
A sugestão é que você tente por,
pelo menos, 21 dias para poder sentir
os resultados em você e em sua vida. l

PARA LER
HO’OPONOPONO
SEM MISTÉRIOS

Pensamento
DE R$ 29,90

por R$ 23,90

HO’OPONOPONO E
AS CONSTELAÇÕES
FAMILIARES

Pensamento
DE R$ 32,90

por R$ 28,80
DISPONÍVEL A
PARTIR DE
08/03/19
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LANÇAMENTO

LANÇAMENTO

DE R$ 189,00

POR R$ 142,00

DE R$ 139,00

POR R$ 114,90

VADE MECUM
– 2019

VADE MECUM –
COMPACTO 2019

EQUIPE RT/ RT

LANÇAMENTO

DE R$ 33,00

POR R$ 29,70
FILOSOFIA DO COTIDIANO
LUIZ FELIPE PONDÉ/ Contexto

Filosofar nunca foi sobre deixar
você feliz. É que andam mentindo
muito por aí. Filosofar está mais ligado ao despertar do sonambulismo. Nesta conversa, seguiremos
em direção a um mar profundo,
muito distante do senso comum.

22

Atualizado até o dia 7 de
janeiro de 2019, o Vade Mecum Compacto foi cuidadosamente produzido para
te acompanhar nas provas.
Com o índice alfabético-remissivo unificado você utiliza o tempo de prova elaborando suas respostas e não
procurando o que precisa.

PSICOLOGIA

DISPONÍVEL A
PARTIR DE
10/03/19

EQUIPE MÉTODO/ Método

POLÍTICA

FILOSOFIA

Obra de consulta legislativa que alia todas as
vantagens de um livro à
mais atual tecnologia da
informação. Em meio físico, continua insubstituível
por suas qualidades de
abrangência e generalidade. Já no meio digital,
traz a legislação permanentemente atualizada.

LANÇAMENTO

LANÇAMENTO

DE R$ 39,90

POR R$ 35,90

DE R$ 49,90

POR R$ 44,90

DESCULPE-ME,
SOCIALISTA

A ARTE DE CONQUISTAR
SUPER PODERES MENTAIS

LAWRENCE W. REED/ Faro

HENRIK FEXEUS/ Nobilis

Os clichês ditos por estudiosos e
acadêmicos são colocados à prova e desmistificados. Se você é um
progressista de mente aberta, continue a leitura, mas prepare-se para
ver suas crenças caírem por terra.

Traz uma promessa clara: todos
podem aperfeiçoar sua mente e
aprender técnicas. Todos nós temos grandes qualidades e podemos ser criativos, melhorar a memória e atingir metas.
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https://www.livrariascuritiba.
com.br/vade-mecum-compacto-de-direito-2019-rideel-lv441954/p
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Ofertas válidas de 07/03/2019 a 28/04/2019, 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.

DIREITO

LER&CIA / Livros

DESTAQUES!

Desenvolvimento
Humano - 12.ed.
DE R$ 239,00

POR R$

199,90

As Bases Farmacológicas
da Terapêutica de
Goodman e Gilman - 13.ed.
DE R$ 599,00

POR R$

DE R$ 195,00

POR R$

DE R$ 359,00

299,00

164,00

As Cem Linguagens
da Criança: Volume I

Anamnese e Exame
Físico - 3.ed.

DE R$ 86,00

DE R$ 141,00

POR R$

70,00

Aula Nota 10 2.0

Memória - 3.ed.

DE R$ 88,00

DE R$ 65,00

POR R$

499,00

Princípios de
Química - 7.ed.
POR R$

Cálculo: Volume I - 10.ed.

72,00

POR R$

54,00

POR R$

114,00

Psicopatologia e
Semiologia dos Transtornos
Mentais - 3.ed.
DE R$ 159,00

POR R$

Princípios de Bioquímica
de Lehninger - 7.ed.
DE R$ 408,00

POR R$

340,00

Escolas Criativas
DE R$ 70,00

POR R$

59,00

134,00

Recomendação Pedagógica
em Educação a Distância
DE R$ 75,00

POR R$

63,00

LER&CIA / Leia mulheres

ILUSTRAÇÃO: ROBSON VILALBA/THAPCOM

AS PIONEIRAS
DA LITERATURA
por Monique Portela

>> Apesar de

ocultadas da história,
as mulheres sempre
contribuíram com
a construção da
literatura universal,
seja criando as
bases para a
tradição escrita a
partir da oralidade,
seja superando a
precariedade da
educação feminina
para registrar suas
experiências com
o próprio punho.
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Ao pensarmos sobre a história da literatura, muitas vezes caímos no mito de que
a literatura foi criada por grandes homens.
Dos cânones mais famosos às listas de indicados a prêmios, a presença de nomes femininos é muito pequena e assim parece
ter sido desde o princípio. Mas isso não significa que as mulheres não produzam literatura desde sempre — diferentemente dos
homens, elas apenas foram invisibilizadas.
Em diversos países, da Grécia Antiga
às Américas, a maior parte das mulheres
era analfabeta. Ainda assim, praticavam a
vivência da linguagem oral para criar poesias, canções, fábulas e histórias, como é o
caso das cantigas de amigo, um tipo de lírica medieval galego-portuguesa. “As cantigas de amigo são todas aparentemente es-

critas por homens, mas na verdade
elas emulam modelos de cantos populares feitos por mulheres. É um
homem tentando fazer uma obra
literária para um público de elite a
partir destes cantos femininos”, explica Guilherme Gontijo Flores,
professor, pesquisador e tradutor de
literatura antiga.
“Isso é incrível, porque garante
que o tempo inteiro as mulheres estavam fazendo literatura, só que elas
não tinham condições para assumir
este lugar social, quer porque não
foram alfabetizadas, quer porque se
elas escrevessem não conseguiriam
publicar um livro com um nome feminino”, completa. A cultura oral
como base para a tradição escrita,
portanto, é um conceito resgatado
por diversos pesquisadores, como a
holandesa Ria Lemaire, culminando na possibilidade de falar sobre
uma literatura oral, arte que as mulheres sempre dominaram.

Leia mulheres / LER&CIA
O ANONIMATO
ESCONDE UMA MULHER

Considerando apenas a tradição
escrita, ainda assim temos mulheres
contribuindo desde períodos longínquos, mas como o domínio das
letras requeria no mínimo a alfabetização, a escrita ficou reservada às
mulheres que vinham de famílias ricas ou viviam em conventos. As que
conseguiam superar o desafio da
precariedade da educação tinham
de encarar um sistema masculino
que não enxergava com bons olhos
o desenvolvimento intelectual das
mulheres, cujos papéis sociais eram
limitados à vida privada. Isso não as
impediu de publicar — as instigou a
burlarem o sistema.
“Boa parte das mulheres até o século XIX, inclusive no século XX,
vão ser publicadas com pseudônimos.
São poucos os casos das mulheres
publicadas com seus nomes verdadeiros. A própria Mary Shelley só vai
ter o nome dela na segunda edição
de Frankenstein”, explica Emanuela Siqueira, pesquisadora, tradutora
e uma das organizadoras do projeto
Leia Mulheres, em Curitiba.
Infelizmente, a prática é comum
até os dias atuais — uma das escritoras contemporâneas mais famosas,
J. K. Rowling, adotou o pseudônimo
neutro em pleno fim do século XX
para não denunciar seu gênero e, assim, garantir maior credibilidade no
mercado literário para a saga Harry
Potter.
Além dos pseudônimos, as mulheres publicavam também sob
anonimato. Em Úrsula (1858), considerado o primeiro romance escrito
por uma mulher brasileira, a autoria
é atribuída a “uma maranhense”. A
maranhense era a professora Maria
Firmina dos Reis, filha de mãe branca e pai negro, que mais do que endossar o título de primeira romancista, inovou completamente ao

escrever um texto abolicionista que
dava voz aos escravizados. E quanto mais para trás olharmos na linha
cronológica da história da literatura,
mais incógnitas encontraremos.
De acordo com Guilherme
Gontijo, muitos dos poemas da literatura provençal escritos em voz feminina não são assinados, enquanto a maior parte dos poemas com
voz masculina o são. Já na poesia
medieval, há muitos autores que os
pesquisadores não conseguiram rastrear, então não se pode descartar a
possibilidade de que haja mulheres
entre os nomes masculinos. O pseudônimo e o anonimato seriam uma
forma de garantir, graças à ocultação do nome feminino, a sobrevivência e circulação da obra.
“Eu digo que sempre, sempre
houve mulheres escrevendo. A gente ainda só não tem conhecimento
suficiente”, reforça Emanuela Siqueira. “Muitas mulheres publicaram com nomes de homens e muitos homens publicaram, com seus
nomes, romances escritos por suas
companheiras, suas irmãs. E como
dizia Virgínia Woolf: para ela, todo
anônimo na história da humanidade era uma mulher.”

PARA LER
ELAS POR ELAS
ROSA AMANDA
STRAUSZ/ Nova
Fronteira
R$ 34,90
UM TETO
TODO SEU
VIRGINIA
WOOLF/
Tordesilhas
R$ 34,00

REDESCOBRINDO
AS MULHERES
NA HISTÓRIA

Principalmente a partir dos
anos 70, muitos pesquisadores têm
se debruçado sobre a história para
repensar o papel da mulher na
construção da literatura universal.
A tarefa não é fácil — da literatura grega, por exemplo, praticamente nada sobreviveu. “É quase como
se sobrevivessem uma ou duas mulheres por século”, relata Guilherme. Na literatura arcaica romana,
Sulpícia foi a única mulher que
teve seus versos conservados até os
dias atuais. “Se você for olhar, quase nada da poesia grega arcaica sobreviveu em bom estado. Mas as
mulheres sobreviveram ainda pior
do que a média”, aponta o pesquisador.
No Brasil, é difícil encontrar o
trabalho de escritoras até mesmo
do século XX, como relata Milena Ribeiro Martins, professora de
Literatura Brasileira e Teoria Literária na Universidade Federal
do Paraná. “Pesquisar sobre mulheres do início do século XX é
quase um trabalho de arqueologia. Há poucos dados e suas obras
são raras, muito difíceis de serem
recuperadas”, lamenta Milena,
que hoje dirige pesquisas sobre
autores e autoras da época.
Mas aos poucos, ao revisitar a
história com olhos de quem sabe
o que está procurando, as lacunas
das contribuições femininas para
a literatura começam a ser preenchidas. Para contribuir com este
trabalho de valorização das vozes
femininas na literatura, a revista
LER&CIA publicará durante o ano
uma série de perfis de escritoras femininas célebres de diversos períodos, que certamente merecem ser
revisitadas. Acompanhe conosco e
escolha a sua próxima leitura! l
MARÇO E ABRIL DE 2019
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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

POR R$ 33,90

POR R$ 49,90

DE R$ 46,90

POR R$ 51,90

POR R$ 31,90

HARRY POTTER E A
PEDRA FILOSOFAL

BEREN E LUTHIEN

A QUEDA DE GONDOLIN

O ASSASSINO DO ZODÍACO

J. R. R. TOLKIEN/ Harpercollins

SAM WILSON/ Jangada

J. K. ROWLING/ Rocco

Citada em O Senhor dos Anéis, a
principal história contada em O Silmarillion narra o romance e a jornada épica de Beren, um homem
mortal, e Lúthien, uma princesa élfica. O pai dela, um grande senhor
élfico, opõe-se à união e impõe
auma tarefa impossível.

J R R TOLKIEN, CHRISTOPHER
TOLKIEN/ Harpercollins

Harry Potter é um garoto cujos
pais, feiticeiros, foram assassinados por um poderosíssimo bruxo
quando ele ainda era um bebê. Ele
foi levado, então, para a casa dos
tios que nada tinham a ver com o
sobrenatural.

DE R$ 59,90

Tolkien narra a jornada de Tuor
rumo à cidade secreta de Gondolin, refúgio élfico do povo do Rei
Turgon. Contra a bela cidade, levanta-se Morgoth, o Inimigo Sombrio, com seu exército de seres malévolos.

DE R$ 39,90

R$ 51,90

26

DE R$ 59,90

Numa sociedade corrupta e violenta, dividida pelos signos do Zodíaco, as desigualdades entre as pessoas vêm do berço e continuam
por toda a vida. Assassinatos passam a ocorrer com brutalidade extrema, e as vítimas parecem não ter
nada em comum.

DE R$ 49,90

POR R$ 31,90

POR R$ 39,90

OUTSIDER

A GAROTA DO LAGO

GAROTA EXEMPLAR

STEPHEN KING/ Suma

CHARLIE DONLEA/ Faro Editorial

GILLIAN FLYNN/ Intrínseca

Um menino de onze anos é brutalmente assassinado. As pistas levam
a uma das figuras mais conhecidas da cidade. Conforme a investigação se desenrola, a história se
transforma em uma montanha-russa de tensão e suspense.

Duas semanas atrás, a estudante
de direito Becca Eckersley foi brutalmente assassinada. A repórter
Kelsey Castle vai até a cidade para
investigar e lá descobre que o caso
pode ser a chave para superar de
seu próprio passado.

Na manhã de seu quinto aniversário de casamento, Amy desaparece
de sua casa às margens do Rio Mississippi. Pressionado, seu marido
Nick apresenta uma série interminável de mentiras, meias verdades
e comportamentos inapropriados.

MARÇO E ABRIL DE 2019

Um manifesto pelo amor
próprio e aceitação
Coletânea de textos inéditos
com a poesia e sensibilidade
que encantou milhares
de leitores

DE: R$ 39,90

POR: R$ 35,90

livro de ficção mais vendido no brasil em 2018
Na Campanha Leia + Por Menos
DE: ER$
39,90
26 MARÇO
ABRIL
DE Por:
2019 R$ 31,90

O LIVRO DO FILME
ESTRELADO PELO
ASTRO DE RIVERDALE
DE: R$ 39,90

POR: R$ 35,90

Stella e Will são muito diferentes. Ao
mesmo tempo, a fibrose cística — doença
crônica que impede que seus pulmões
funcionem como deveriam — não é a única
coisa que os une. Eles não podem se aproximar,
mas, conforme sua conexão aumenta, os seis
passos entre eles passam a ser insuportáveis.
E se pudessem quebrar as regras? Cinco passos são
tão perigosos quanto perder um grande amor?

Ofertas válidas de 07/03/2019 a 28/04/2019, 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.

DE R$ 39,90

DE R$ 39,90

POR R$ 31,90

DE R$ 39,90

POR R$ 29,90

DE R$ 54,90

DE R$ 39,90

POR R$ 42,90

POR R$ 27,90

STARS – AS ESTRELAS
ENTRE NÓS

TUDO NELA BRILHA
E QUEIMA

TODA LUZ QUE NÃO
PODEMOS VER

MEU ROMEU – LIVRO 1

ANNA TODD/ Astral Cultural

RYANE LEÃO/ Planeta

ANTHONY DOERR/ Intrínseca

Com a intenção de se dedicar à sua
carreira de massagista e finalmente
ser livre, Karina compra uma casa
fora da base militar. Porém, Kael,
um cliente de poucas palavras, surge em sua vida e desperta mais do
que apenas a sua curiosidade.

Livro de estreia de Ryane Leão,
mulher negra, poeta e professora,
criadora do projeto “Onde jazz meu
coração”, com mais de 150 mil seguidores. “A poesia é minha chance de ser eu mesma diante de um
mundo que tanto me silencia”.

Com uma incrível habilidade para
combinar lirismo e uma observação atenta dos horrores da guerra,
o premiado autor Anthony Doerr
constrói um tocante e imperdível
romance sobre o que há além do
mundo visível.

Cassie está prestes a realizar o
grande sonho: estrelar um espetáculo na Broadway. O que ela não
esperava era ter que enfrentar o reencontro com o ex-namorado, que
será novamente protagonista ao
seu lado, em uma peça cheia de romance e cenas quentes.

DE R$ 59,90

POR R$ 49,90

DE R$ 44,90

POR R$ 37,90

AS FILHAS DO CAPITÃO

VOX

MARIA DUEÑAS/ Planeta

CHRISTINA DALCHER/ Arqueiro

A história de três jovens forçadas a
atravessar um oceano, estabelecer-se em uma deslumbrante cidade e
lutar para encontrar seu caminho.
Uma homenagem às mulheres que
resistem quando os ventos sopram
em sentido contrário.

O governo decreta que as mulheres só podem falar 100 palavras por
dia. Jean McClellan está em negação e não acredita que isso esteja
acontecendo. Lutando por si mesma, sua filha e todas as mulheres,
ela vai reivindicar sua voz.

LEISA RAYVEN/ Globo

DE R$ 69,90

POR R$ 59,90
MULHERES QUE CORREM
COM OS LOBOS
CLARISSA PINKOLA ESTES/ Rocco

Abordando 19 mitos, lendas e contos de fada, mostra como a natureza instintiva da mulher foi sendo
domesticada ao longo dos tempos,
em um processo que punia todas
aquelas que se rebelavam.
MARÇO E ABRIL DE 2019
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DE R$ 69,90

POR R$ 39,90

POR R$ 51,90
FRIDA – A BIOGRAFIA

MARKUS ZUSAK/ Intrínseca

O livro traz, além da intimidade da
história de Frida, detalhadas descrições e interpretações dos quadros de Kahlo, escritas com o rigor
e a acuidade de uma especialista,
mas também com a clareza, a fluidez e a sedução de uma amante
dessa arte.

HAYDEN HERRERA/ Globo

DE R$ 69,90

POR R$ 59,90

DE R$ 59,90

POR R$ 47,90

A MENINA QUE
ROUBAVA LIVROS
Quando a Morte conta uma história, você deve parar para ler. Entre
1939 e 1943, Liesel Meminger encontrou a Morte três vezes. E saiu
viva das três ocasiões que a própria, de tão impressionada, decidiu
nos contar sua história.

POR R$ 49,90

O UNIVERSO NUMA
CASCA DE NOZ

HOMO DEUS

STEPHEN HAWKING/ Intrínseca

YUVAL NOAH HARARI/ Companhia das
Letras

O livro traz muito da personalidade de Hawking, que guiará o leitor
através do microcosmo quântico e
do macrocosmo universal, discutindo as extraordinárias leis que regem o cosmos e as principais teorias hoje debatidas.

Harari investiga o futuro da humanidade em busca de uma resposta:
depois de séculos de guerras, fome
e pobreza, qual será nosso destino na Terra? Descobrir os próximos
passos da evolução humana é também redescobrir quem fomos.

DE R$ 44,90

POR R$ 34,90

DE R$ 21,90

POR R$ 17,90

O LIVRO DE JÔ – VOLUME 2

MENTES PERIGOSAS

GESTÃO DA EMOÇÃO

JÔ SOARES/ Companhia das Letras

ANA BEATRIZ BARBOSA SILVA/
Principium

AUGUSTO CURY/ Benvirá

No volume 2 desta autobiografia
desautorizada, Jô revela bastidores da sua vida íntima. Mas, mais do
que tudo, o leitor se deliciará novamente com as histórias dele e dos
outros contadas com o melhor humor de Jô Soares.

28

DE R$ 59,90

Eles podem ter várias faces. Disfarçados de pessoas de bem, ocultam
o que realmente são: seres calculistas, manipuladores e insensíveis
aos sentimentos alheios. Eles são
os psicopatas, uma ameaça real.

Ajuda a identificar o mau uso da
emoção e o gasto desnecessário de
energia, além de sugerir ferramentas para corrigir a rota. Com técnicas simples, mas impactantes, ensina a trabalhar a emoção e expandir
as habilidades vitais da inteligência.

MARÇO E ABRIL DE 2019

Escolha aqui sua próxima leitura!

Ponto de inflexão
Flávio Augusto

Na vida o obstáculo é
o caminho
Elton Oshiro

Relacionamentos enriquecem
Mauricio Patrocinio

Vida sem câncer
Elisabete Farreca e
Jorge Martins

Ame todos os dias
Thiago Rodrigo

de R$ 49,90

de R$ 39,90

de R$ 39,90

de R$ 39,90

de R$ 29,90

por R$ 35,90

por R$ 35,90

por R$ 35,90

por R$ 26,90

R$ 44,90
28por MARÇO
E ABRIL DE 2019

Ofertas válidas de 07/03/2019 a 28/04/2019, 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.

DE R$ 49,90

DE R$ 49,90

POR R$ 37,90

DE R$ 29,90

POR R$ 23,90

DE R$ 29,90

DE R$ 49,90

POR R$ 19,90

POR R$ 41,90

GERAÇÃO DE VALOR

O INFERNO SOMOS NÓS

JARDIM SECRETO

UMA PERGUNTA POR DIA

FLÁVIO AUGUSTO DA SILVA/ Sextante

LEANDRO KARNAL, MONJA COEN/
Papirus

JOHANNA BASFORD/ Sextante

POTTER STYLE/ Intrínseca

Bem-vindo ao meu mundo secreto!
Faça um passeio por estes lindos
jardins e se aventure em uma caça
ao tesouro tão fascinante que todos os seus problemas ficarão para
trás. As ilustrações ricas em detalhes estão só esperando por você
para ganhar vida.

Uma pergunta por dia convida você
a registrar suas respostas a uma variedade de questões. Respondendo, relendo, guardando para si ou
compartilhando, a brincadeira funciona como uma verdadeira cápsula do tempo. Um presente para o
seu autoconhecimento.

Os autores lembram que o medo
pode estar na origem da violência
e apontam como o conhecimento,
de si e do outro, é capaz de produzir uma nova atitude na sociedade, menos agressiva e mais acolhedora.

ÁUDIO & VÍDEO

Indignado com o modelo imposto
pelo senso comum, Flávio resolveu
arregaçar as mangas e mostrar às
pessoas que é possível pensar de
forma diferente. O livro traz uma
seleção dos textos afiados e charges provocadoras para enxergar o
mundo de outra forma.

DE R$ 34,90

POR R$ 27,90

DE R$ 39,90

POR R$ 36,90

DE R$ 39,90

POR R$ 36,90

A MÁGICA DA ARRUMAÇÃO

DVD O PRIMEIRO HOMEM

DVD VENOM

MARIE KONDO/Sextante

Universal Pictures

Sony Pictures

A obra se tornou um fenômeno
mundial. Prático e eficiente, este
método não vai transformar apenas sua casa: ele vai mudar você.
Rodeado apenas do que ama, você
se tornará mais feliz e no estilo de
vida com que sempre sonhou.

A vida do astronauta norte-americano Neil Armstrong e sua jornada
para se tornar o primeiro homem a
andar na Lua. Os sacrifícios e custos durante uma das mais perigosas missőes na história das viagens
espaciais.

O jornalista Eddie Brock desenvolve força e poder sobre-humanos
quando seu corpo se funde com o
alienígena Venom. Dominado pela
raiva, Venom tenta controlar as novas e perigosas habilidades de Eddie.
MARÇO E ABRIL DE 2019
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DE R$ 29,90

PO R$ 27,90

DE R$ 36,90

POR R$ 33,90

POR R$ 34,20

POR R$ 69,30
GARRAFA TÉRMICA
BATMAN

CD PADRE ALESSANDRO
CAMPOS – DEUS SEMPRE
FAZ O MELHOR

DVD AMY WINEHOUSE
– BACK TO BLACK

CANECA 300ML
BATMAN

Universal Music

WYF2-DC1-G/ Minas

WHB500-DC3-G/ Minas

Som Livre

Documentário produzido durante
as gravações do influente álbum de
Amy Whinehouse, Back to black. O
DVD inclui um bônus exclusivo com
uma performance privada da cantora, em que ela apresenta alguns
pontos altos do disco.

Caneca de porcelana Batman decorada em tons de cinza e preto.
Com capacidade 300 ml, pode ir
ao micro-ondas e à lava-louças. A
caneca do Batman é uma excelente
opção para um presente, divertido,
inusitado e inesquecível.

Estilosa garrafa térmica preta, estampada com a marca do Batman.
Leve para beber em qualquer lugar.
Mantém a bebida sob temperatura quente ou fria. A tampa pode
ser usada como um copo. Material
inox. Capacidade: 500 ml.

Traz um repertório com 18 faixas,
incluindo o grande sucesso “O que
é que eu sou sem Jesus (nada,
nada, nada)”. Um álbum com toda
dedicação e fé que o padre leva em
sua música.

DE R$48,80

DE R$ 48,80

POR R$ 39,00

POR R$ 39,00

DE R$ 48,80

POR R$ 39,00

CANECA 400 ML
VIDRO CAMPAINHA
BORA TOMAR UMA

CANECA 400ML
VIDRO CAMPAINHA
CHURRASCO

BM-52/ Dayimport

BM-53/ Dayimport

BM-55/ Dayimport

Caneca de vidro com campainha
“năo guenta, bebe leite”. Ideal para
curtir com os amigos e aproveitar!
Com capacidade para 400 ml.

Caneca de vidro com campainha
“Bora tomar uma”. Ideal para curtir
com os amigos e aproveitar! Com
capacidade para 400 ml.

Caneca de vidro com campainha
“Churrasco, amigos e muita cerveja”. Ideal para curtir com os amigos.
Com capacidade para 400 ml.

CANECA 400 ML
VIDRO CAMPAINHA
NÃO GUENTA

30

DE R$ 84,50

DE R$ 38,00
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Muito cuidado com as suas decisões:
sempre haverá mais de um caminho...
mas nem sempre uma segunda chance.

Um thriller assustador, de tirar o fôlego
e com um final surpreendente.
30

disponível em 20.03.2019

MARÇO E ABRIL DE 2019

A C o n t r A pA r t id A
por: 35,90

de: 39,90

Ofertas válidas de 07/03/2019 a 28/04/2019, 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.

ÁUDIO & VÍDEO

PAPELARIA

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.

LER&CIA / Capa
DIVULGAÇÃO/ EDITORA BESTSELLER

O QUE PODEMOS
APRENDER COM

GISELE
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Por Roberta Braga

Capa / LER&CIA
>> Uma das personalidades brasileiras mais conhecidas no

mundo, a gaúcha Gisele Bündchen há muito tempo deixou de
ser apenas a modelo e ícone da moda que veio para quebrar
alguns padrões das passarelas. Ativista social do meio ambiente,
embaixadora da ONU e agora também escritora, Gisele não se
identifica com o glamour da profissão que a tornou conhecida.
REPRODUÇÃO/ INSTAGRAM

No fim de 2018 lançou Aprendizados, biografia que, como a capa já entrega, traz um pouco da sua caminhada
em busca de uma vida com mais propósito. “Espero que esse livro sirva como
uma ferramenta de inspiração para que
se concentrem nos valores internos e espirituais”, afirmou a autora na obra.
Raïssa Castro, editora-executiva da
BestSeller, conta que o processo de
construção do livro foi inusitado. “Recebemos os originais em inglês de uma
autora brasileira e tivemos que encontrar a voz da Gisele em português. Depois da tradução para o português, ela
leu e identificou alguns trechos nos
quais não reconhecia sua forma de falar
e se expressar, inclusive pequenos detalhes, como a utilização de artigo antes
de algum nome próprio. Gisele participou de cada etapa (cerca de cinco),
revisando cada inserção, cada emenda,
analisando as sugestões e observações
da tradutora (também gaúcha, justamente com a intenção de trazer mais
naturalidade ao texto) e da equipe de
copidesque e revisão”, conta
O resultado foi tão satisfatório que
a versão em português está servindo de
base para as edições que serão lançadas em outros países. “Foi um grande
desafio e uma grande satisfação, porque tivemos seis semanas para realizar
esse trabalho e conseguimos entregar
com um grande nível de excelência.”
Raïssa ressalta também que no livro
Gisele enfatiza muito a relação com
os pais e as irmãs. “Sua formação familiar foi muito importante para que
conseguisse encarar a solidão daqueles primeiros anos da carreira, ela ainda era uma adolescente quando saiu

de casa para morar em São Paulo e
depois em Nova York. Se não tivesse
tido essa família estruturada, talvez
não tivesse chegado tão longe. Ainda assim, apesar de toda a atenção
da família, Gisele desenvolveu a síndrome do pânico. E a principal mensagem que fica é que, apesar de toda
a fama e de todo o dinheiro, Gisele
Bündchen é uma pessoa simples,
que tem medos e inseguranças como
qualquer outro ser humano.”
O COMEÇO

Nascida em Três de Maio e criada em Horizontina, no Rio Grande
do Sul, com família descendente de
alemães, Gisele é uma das filhas do
meio de seis irmãs, junto com sua
irmã gêmea, Patricia. Ainda adolescente, já era bastante alta e magra, o
que fazia com que fosse motivo de deboches dos amigos na escola e o que
levou sua mãe a fazer sua matrícula
em um curso de modelo, preocupada com sua postura. O ano era 1995 e
ela tinha 14 anos. Em uma excursão
que fazia parte do curso, em São Paulo, foi abordada por um caça-talentos.
O SUCESSO
Gisele e o marido, jogador de
futebol americano Tom Brady,
com quem é casada desde 2009.

“

Por 23 anos também fui uma
imagem sem voz. Tenho
isso em comum com muitas
mulheres. Quantas vezes nos
passaram a mensagem de
que nossas vozes não valiam
a pena serem ouvidas, seja
quando somos ignoradas em
uma reunião, ou criticadas nas
redes sociais, ou reduzidas
a um conjunto de partes
corporais?” (Trecho do livro)

Então, veio seu primeiro concurso, no qual conquistou o segundo
lugar, que a levou à primeira competição internacional, na Espanha.
Depois, tudo foi acontecendo em sequência, como em um roteiro bem
montado: São Paulo, Japão, Londres. Gisele ficou conhecida como
“the body”, o corpo, pela indústria
de moda, pois trazia um contraponto às modelos extremamente magras
da passarela. De desfiles para marcas
famosas, passou a estampar capas de
revistas, propagandas, filmes publicitários: foram 1200 capas, quase 450
campanhas publicitárias e 500 desfiles. Em 2015, decidiu diminuir o ritmo e se dedicar à família e a outros
>>
projetos.
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LER&CIA / Capa
AUTOESTIMA

REPRODUÇÃO/ INSTAGRAM

As piadas dos amigos na escola deixaram marcas na autoestima
de Gisele. No começo da carreira
de modelo também sofria com alguns comentários: como o fato de
ter o nariz e os seios grandes. Todo
aquele ambiente a deixava desconfortável. Foi então que, com 18
anos, encontrou uma solução: via
na Gisele modelo uma outra pessoa e, assim, conseguia interpretar
aquele papel, se referindo a essa
personagem como “ela”. A “Gisele
pessoa” em nada se parecia com a
das passarelas e das sessões de fotos.
EMPATIA

Gisele reforça na obra que buscou compartilhar suas próprias
experiências desafiadoras para
apoiar outras meninas e mulheres. “Somos todas bombardeadas
com imagens de como deveria ser
nossa aparência, ou de como deveríamos nos comportar. E, sim,
sei que trabalhei por mais de duas
décadas numa indústria que tende
a exaltar padrões inalcançáveis de
beleza, estilo e glamour.”

Em 2015, Gisele decidiu
diminuir o ritmo de trabalho
para se dedicar à família.

“

Quando eu era mais
jovem, aproveitei as
portas que se abriram
pra mim. Mas, com o passar
dos anos, comecei eu mesma a
abrir as portas.” (Trecho do livro)

PÂNICO

Um dos pontos de emoção da
obra é quando Gisele divide um
período difícil de sua juventude:
quando foi dominada pela ansiedade e pelo pânico. Aviões, túneis,
elevadores: tudo a deixava sufocada. “Por fim, as coisas chegaram a
um ponto crítico. Era um fim de
semana, e eu estava no meu apartamento em Nova York. (...) Não
conseguia mais respirar. (...) Não
conseguia ver uma saída e não podia suportar mais um dia me sentindo daquele jeito. Um pensamento me invadiu: Quem sabe vai ser
mais fácil se eu simplesmente pular
[do alto do prédio]. Tudo vai passar.
Eu posso me livrar de tudo isso.”
34
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EQUILÍBRIO

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

POR R$ 40,40

Foi no meio do caos interior que
ela achou a resposta para o seu equilíbrio: ioga. “Descobri que a ioga era
muito mais do que exercícios físicos.
É uma filosofia, uma disciplina espiritual focada em ajudar a pessoa
a se conhecer melhor.” Depois, começou a nutrir o corpo pela meditação, alimentos curativos e uma visão mais positiva da vida. Com isso
conseguiu enxergar uma clareza e
um sentido de propósito.
CULPA

Apesar de grata por tudo que viveu com a moda e pela oportunida-

Capa / LER&CIA

APRENDIZADOS:
DISCIPLINA

Para Gisele, disciplina é mais do que trabalho duro, “é
onde o processo inicia”. “Acredito que todo sucesso
que eu tenha alcançado na vida seja resultado de foco,
trabalho árduo, dedicação, pontualidade, fazer o que era
necessário, sempre dando 100% de mim em tudo o que
fazia – e ainda é assim que levo a vida: com disciplina.”

OPORTUNIDADE

“Hoje estou convencida de que cada desafio que enfrentei
na vida acabou se revelando, no fim, uma oportunidade
disfarçada, que, com o tempo, me levou a um lugar melhor,
me tornando mais consciente, e também mais forte.”

RELACIONAMENTOS

A qualidade da sua vida depende da qualidade
dos seus relacionamentos. “Para descobrir quem
você é, um bom começo seria examinar como
você trata a si mesmo e aos outros.”

PODER DO PENSAMENTO E DAS PALAVRAS

Se seus pensamentos são positivos, suas palavras tendem a
ser positivas também. Se seus pensamentos são negativos,
suas palavras têm uma probabilidade maior de causar
danos, mesmo que essa nunca tenha sido sua intenção.”

ATENÇÃO

“O aprendizado: ´onde você focar sua atenção é onde
colherá resultados´ sempre funcionou pra mim. (...) É preciso
um esforço sobre-humano para abrir caminho em meio à
sobrecarga de demanda que nos rodeia, para que possamos
direcionar a atenção para as coisas e metas que mais nos
beneficiam e nos ajudam a crescer. Mas vale o esforço.”

NATUREZA

de de poder usar sua imagem para
falar de assuntos que julga importantes e que podem ter um impacto positivo no mundo, Gisele conta
que por muito tempo se sentiu dividida e culpada por trabalhar na indústria da moda e por saber o quão
superficial aquilo poderia ser.
“Por 23 anos também fui uma
imagem sem voz. Tenho isso em comum com muitas mulheres. Quantas
vezes nos passaram a mensagem de
que nossas vozes não valiam a pena
serem ouvidas, seja quando somos ignoradas em uma reunião, ou criticadas nas redes sociais, ou reduzidas a
um conjunto de partes corporais?” l

Talvez a pergunta mais adequada a se fazer seja
“o que a natureza não nos ensina? Para mim, ela é
tudo. É a maior expressão da criação, do amor e da
compaixão (...) Sei que na minha vida essa conexão
me traz uma paz e uma alegria incríveis.”

CORPO

A dica de Gisele é: cuide do seu corpo para que ele
possa cuidar de você. “Sigo uma alimentação saudável e
faço exercícios diariamente, com um simples intuito: me
sentir bem. Você se lembra dos ataques de ansiedade
que relatei? Eles se revelaram uma força motivadora
incrível na minha vida. (...) Meus ataques de pânico
me trouxeram muito mais motivação do que qualquer
prazer que eu possa sentir ao me olhar no espelho.”

AUTOCONHECIMENTO

“O que poderia ser mais importante do que nos conhecermos
profundamente e expandirmos continuamente nosso
autoconhecimento? A menos que façamos um esforço para
compreender as muitas facetas da nossa natureza, não
conseguiremos descobrir o que nos dá alegria e propósito.”
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DE R$ 72,00

POR R$ 64,80

LANÇAMENTO

MEUS VINHOS,
MINHA VIDA

DE R$ 93,00

POR R$ 83,70

DE R$ 59,90

POR R$ 53,90

HELIO MENDES/ Autores
Paranaenses

DIETA PELO TIPO
METABÓLICO E
SANGUÍNEO
EMILIA O. G. PINHEIRO/ Autores
Paranaenses

LEANNE VOGEL/ Faro

Pegue as principais dietas, acrescente novas pesquisas científicas e
você terá a dieta cetogênica: uma
revolucionária versão da dieta Low
Carb, acrescida de estudos e um
programa que privilegia o consumo de comida feita em casa.

AUTOAJUDA

Conheça a lista dos alimentos benéficos (e nocivos), bem como
as atividades físicas para o seu tipo
de sangue, além de várias receitas
da tradicional cozinha portuguesa.

LOW CARB – A DIETA
CETOGÊNICA

A Papillon busca oferecer uma
boa experiência e o máximo de
informações aos apaixonados
pelo vinho. O livro Meus Vinhos,
Minha Vida é o encontro da leitura com o prazer de degustar,
registrando suas emoções nos
seus melhores momentos.

LANÇAMENTO

LANÇAMENTO

DE R$ 39,90

DE R$ 39,90

POR R$ 35,90

POR R$ 35,90
O PODER DOS 5 SEGUNDOS
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LANÇAMENTO

O MILAGRE DA GRATIDÃO

MEL ROBBINS/ Astral Cultural

MARCIA LUZ/ Novo Século

Essa obra essencial traz a fórmula para colocar sua vida nos eixos
e parar de culpar os outros pelos
seus problemas. Neste livro, você
vai aprender com exemplos reais
que nada irá mudar se continuar vivendo a vida no automático e não
se arriscar.

A gratidão é capaz de operar verdadeiros milagres na vida de todos
que a praticam com disciplina. E o
mais incrível: traz resultados mesmo se você não acreditar. Apenas
a exercite e poderá presenciar os
milagres durante os 90 dias desse
desafio.

LANÇAMENTO

DE R$ 32,00

DE R$ 29,90

POR R$ 28,80

POR R$ 26,90

HO´OPONOPONO E
AS CONSTELAÇÕES
FAMILIARES

AMAR É A UNICA
REVOLUÇÃO

ULRICH E. DUPREE/ Pensamento

Reúne os conhecimentos de três
disciplinas: Ciência das Religiões,
Filosofia Social e Neurobiologia.
Apesar das diferentes formas de
expressão, é o amor criativo fundamental que movimenta e realiza todos os setores e níveis da evolução.

ANSELM GRUN/ Vozes

Uma ferramenta, tanto para iniciantes no assunto quanto profissionais
experientes na área de saúde, que
irá auxiliar todas as pessoas interessadas em alcançar um nível mais
profundo de compreensão da vida.
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Uma seleção especial para as crianças.

Unicórnios
Livro com quebra-cabeça
978-1-4749-5713-7
de R$ 59,90

por R$ 53,90
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Primeiras palavras
em inglês
978-1-4749-1807-7
de R$ 54,90

por R$ 49,40

O livro das janelinhas
que escondem - Meu dia
978-1-4749-5555-3
de R$ 44,90

por R$ 40,40

Como escrever
textos incríveis
978-1-4749-3927-0
de R$ 45,90

por R$ 41,30

Um desenho por dia
Passo a passo
978-1-4095-9175-7
de R$ 52,90

por R$ 47,60

Unicórnio
Kit para bordar
978-1-4749-5844-8
de R$ 54,90

por R$ 49,40

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

Ofertas válidas de 07/03/2019 a 28/04/2019, 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.

LANÇAMENTO

GASTRONOMIA

SAÚDE

LER&CIA / Livros

concurso de

contos

LER&CIA

>> Em 2018, o Grupo Livrarias Curitiba realizou mais uma edição do seu

tradicional Concurso de Contos. Ao todo, foram mais de mil contos inscritos
de todo o país. Foram selecionados seis contos vencedores, entre eles, De
Tanque Vazio, de Tamires Cassia Rodrigues Okada, de Londrina (PR).
ILUSTRAÇÃO: ROBSON VILALBA/THAPCOM

DE TANQUE VAZIO
Meu nome é Clarice, tenho 14 anos
e alguns sonhos. Mas eu tinha mais,
eu me lembro de ter mais sonhos
nos anos anteriores a agora parece
que tudo anda mudando. Me lembro de querer ter mais cachorros, de
querer conhecer mais lugares e até
sonhava com uma profissão.
Acho que deve ser porque ando
esquecendo de abastecer minha
alma, é abastecer mesmo. Desde
que nasci, meus pais me levavam a
unidades de abastecimento, que antigamente eram chamadas de bibliotecas. Assim, eles abasteciam eles e
iam me ensinando a abastecer também. Eu fui crescendo e comecei a
ir sozinha, daí toda vez que eu me
sentia perdida, ou mesmo vazia, eu
ia correndo pra alguma unidade e
logo encontrava vários motivos, sonhos e vontades. Mas tantas coisas
vem acontecendo agora que tudo
está mudando e não tô conseguindo achar tempo pra abastecer. Meus
pais sempre me alertaram desse pe-

rigo, é como se fosse uma doença
sabe, e disseram também que com o
aumento da tecnologia muitas pessoas já estavam substituindo os livros
por outro tipo de combustível. Eu
preciso fazer alguma coisa, se não eu
vou acabar igual a todos esses velhos
da rua, que não param de reclamar
da vida, ou saem só pra jogar o lixo.
Pensei em chamar a Ana pra encher o tanque comigo, mas lembrei
que ela estava estudando para os exames e andava se abastecendo de matemática, ela não ia querer ir junto.
Me dei conta do quanto andava dependente dos amigos pra fazer qualquer coisa. Vi que ficar de tanque
vazio, me deixava ansiosa, com preguiça, uma mistura de querer e não
querer. Pensei então na mamãe, mas
já fazia algum tempo que ela não
saía de casa, e mais tempo ainda que
não fazíamos nada juntas, acho que
ela ficou doente e nem percebeu.
Foi então que surgiu uma ideia,
de ir sozinha mesmo na unidade.

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

Mas eu tinha que vencer toda falta
de coragem e outras mil coisas que
eu sei que não iam me preencher
como um bom livro. Então eu fui.
Cheguei lá e estava faminta, queria
tudo! Como minha alma estava precisando ser reavivada, levei muitos
livros para casa, tantos títulos que
mal pude contar, todos os assuntos
possíveis, pensei também na mamãe, no papai e na Ana, minha amiga. Lembrei de como todos eles andavam ocupados com suas rotinas e
há quanto tempo não se abasteciam
corretamente.
Cheguei em casa, e como sabia
que a mamãe não conseguiria ler por
conta, comecei a ler em voz alta, um
romance daqueles que eu sempre via
ela lendo quando era criança.
Ela se sentou ao meu lado, e sorriu. Foi assim que voltei a ficar cheia,
voltei a sonhar, a mamãe voltou a
sair e ir nas unidades com o papai.
Foi assim que descobri que só preciso de combustível para a alma, para
as minhas vontades voltarem. E entendi que as pessoas vão ficando estranhas com o tempo e até adoecem
porque esquecem de se abastecer. l
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UNIVERSIDADE

UNIVERSIDADES
PARTICULARES

NO BRASIL:

A partir de 1997,
instituições com
fins lucrativos foram
permitidas, o que
gerou um boom de
estabelecimentos
particulares.
Atualmente, elas
respondem por
mais da metade das
matrículas no país.

DOS JESUÍTAS AO TABLET
>> O começo da história da universidade

brasileira se deu com os colégios jesuítas ainda
no Brasil Colônia, passou por um renascimento
na chegada da Coroa Portuguesa, no começo
do século XIX, e teve as primeiras faculdades
no período pós-Proclamação da República.

PRIMEIRAS
UNIVERSIDADES

Pulando para o século XXI, a internet e as novas tecnologias trouxeram mudanças importantes
e exigiram adaptações na forma de ensino e aprendizagem. Traçamos uma linha do tempo para entendermos um pouco de como chegamos até aqui.
Confira:

Nascem as primeiras universidades brasileiras: em 1909, a
Universidade de Manaus (que
durou até 1926) e, em 1911, a
instituição privada Universidade de São Paulo (que perdurou até 1917) e a Universidade
Federal do Paraná (UFPR).

SÉCULO XVI

PRIMEIRO
CURSO
SUPERIOR:
ARTES
- Os jesuítas criam,
em 1550, o primeiro
colégio, na Bahia.
- Em 1572, surge o
curso superior de
Artes, na Bahia.

SÉCULO XVII

SÉCULO XVIII

NOVO
MODELO
- No final do
século XVIII,
os jesuítas são
expulsos e, com
isso, surgem
novos currículos,
métodos e estruturas escolares.

SOUZA, José Geraldo de. Evolução Histórica da Universidade
Brasileira: Abordagens Preliminares. Revista da Faculdade de
Educação, PUCCAMP, Campinas, V. 1, n.1, p. 42.58, Agosto/1996
BOTTONI, Andrea; SARDANO, Edélcio de Jesus; COSTA FILHO, Galileu
Bonifácio da. Uma breve história da Universidade no Brasil: de Dom João a
Lula e os desafios atuais, publicado em COLOMBO, Sonia Simões. Gestão
Universitária: Os Caminhos para a Excelência. Editora Penso, Porto Alegre, 2013
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SÉCULO XIX

SÉCULO XIX
- A transferência da
Coroa Portuguesa
para o Brasil, em
1808, marca o
nascimento do
Ensino Superior
brasileiro.
- Surgem as
academias reais
Militar e da
Marinha, para
a formação de
engenheiros.
- O primeiro curso
de Medicina surge
em 1812, na Bahia.

SÉCULO XX

SÉCULO XXI

DO SISTEMA DE
ENSINO NACIONAL
À MODERNIZAÇÃO
- A construção de um
sistema nacional foi
atendida pelo governo
de Getúlio Vargas.
- Em 1934, cria-se
a Universidade de
São Paulo (USP).
- As universidades
passam por uma modernização que teve início
na criação do Instituto
Tecnológico da Aeronáutica (ITA), em 1949.

Educação / LER&CIA
LEVE PARA CASA

1ª Universidade do
Brasil: UFPR ou UFRJ?
Em 1911, surge a Universidade Federal do Paraná. No ano
seguinte, uma reforma legislativa deixa de conceder o
status de universidade a estabelecimentos em capitais
com menos de 1 milhão de habitantes. No entanto, a
UFPR desconsidera essa legislação e se proclama a
universidade pública mais antiga em funcionamento
do país. Sob a ótica legalista, a primeira universidade
reconhecida por decreto-lei é a UFRJ, criada em 1920.

CANETA MARCA
TEXTO AMARELA
APAGÁVEL

POST-IT FLAGS
PAPEL 4 CORES
SORTIDO
180 FOLHAS
76X15MM

929800/ Bic Blister

3M

R$ 9,60

R$ 10,70

CADERNO
INTELIGENTE
80 FOLHAS
Clapper
A PARTIR DE

R$ 130,90

REFIL PARA CADERNO INTELIGENTE
SEM PAUTA 50 FOLHAS 200X275MM
4001/ Clapper
R$ 25,90

Internet

REFIL PARA CADERNO INTELIGENTE
COM PAUTA 50 FOLHAS 200X275MM

O acesso à internet mudou a forma como os alunos
pesquisam e estudam. Nas escolas e universidades,
os professores começaram a fazer uso da
tecnologia para deixar as aulas mais dinâmicas,
atraentes e prender a atenção dos alunos.

4003/ Clapper
R$ 28,20

Ensino a
distância

REFIL PARA CADERNO INTELIGENTE
QUADRICULADO 50 FOLHAS 200X275MM

A partir da década de 1990, com a evolução
da tecnologia começam a se popularizar
novos modelos educacionais, como os
telecursos e o Ensino a Distância (EaD), que
mudam o cenário da educação e trazem
novas possibilidades, além de facilitar o
acesso da população ao ensino superior.

Anos 2000:
mundo é digital
A popularização do acesso à internet representa
um novo momento na educação: notebooks,
tablets e até celulares passam ser inseridos no dia
a dia de escolas e universidades. Nos últimos anos,
começamos a ver experiências de trocas de livros
físicos por materiais virtuais e uso de aplicativos
para diversos fins dentro das universidades. l

REFIL PARA CADERNO INTELIGENTE
PONTILHADO 30 FOLHAS 200X275MM
4006/ Clapper
R$ 27,50

4005/ Clapper
R$ 30,60

AGENDA 2019
PLANNER EXECUTIVO
LUME M5 140376 4P

AGENDA 2019
FOCA NOS
ESTUDOS DIÁRIA

Tilibra

Ln0268/ Ludi

R$ 25,50 (cada)

R$ 58,90

CADERNO STUDY COM
CAPA POÁ BRANCO

GARRAFA COM
CONTADOR FOCA 750ML

9003/ Evertop

Ly1993/ Ludi

R$ 27,60

R$ 79,20
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43

DE R$ 40,00

POR R$ 36,00

DE R$ 39,90

POR R$ 35,90

DE R$ 49,90

DE R$ 29,90

POR R$ 44,90

POR R$ 26,90

O QUE APRENDI COM
A DEPRESSÃO

APROVEITE SEU DIA

CAJADOS

OS MORTOS NÃO MORREM

JOYCE MEYER/ Bello

PATRICIA CANDIDO/ Luz da Serra

PAIVA NETTO/ Elevação

JAN LUIZ L. PARELLADA/ Autores
Paranaenses

Deus tem uma vontade e um propósito para cada um de nós e o
desejo Dele é que usemos o nosso livre arbítrio para escolher a Sua
vontade. Aprenda a aproveitar seu
dia e comece a fazer valer cada
momento.

O termo “cajado” é usado para simbolizar a nossa missão de alma. A
autora Patricia Candido revela que,
ao identificar qual é o seu cajado,
aquele vazio infinito no peito, as
doenças e os sofrimentos vão desaparecendo.

Traz pesquisas de ponta de renomados centros acadêmicos a respeito da realidade do pós-vida e
relatos sobre a natureza mediúnica
e a vida espiritual. Você será convidado a bradar: os mortos não morrem!

Em linguagem acessível, mescla
pesquisas, observações in loco e
relatos pessoais e traz orientações
sobre a doença, considerada como
o “Mal do Século”.

LANÇAMENTO

DE R$ 69,90

POR R$ 62,90

DE R$ 38,60

DE R$ 59,90

POR R$ 34,70

POR R$ 53,90

POVO DE ARUANDA

CONHECENDO A UMBANDA

FLAVIO PENTEADO/ Nova Senda

DOUGLAS RAINHO/ Nova Senda

ADEMIR BARBOSA JUNIOR/ Anubis

Fruto de pesquisa do autor Flavio
Penteado sobre orixás e guias espirituais da umbanda, reúne informações sobre essas entidades,
bem como sincretismos, histórias
e outros pontos que trazem entendimento para ser utilizado no seu
dia a dia.

A umbanda é uma doutrina que parece ser simples, mas que, na verdade, é uma religião extremamente abrangente e complexa. A obra
traz o vasto universo da umbanda
ao leitor, de forma clara, descomplicada e pautada nas umbandas
mais tradicionais.

ARCANUM: A
MAGIA DIVINA DOS
FILHOS DO SOL
HELVECIO DE RESENDE URBANO
JUNIOR/ Isis

Uma trilogia de Kabbalismo, Maçonaria Teosófica e a Mística na práxis, isto é, filosofia judaica, maçonaria transcendental e ritual mágico
utilitário.

MARÇO E ABRIL DE 2019

Fermentação
Selvagem
Sandor Ellix Katz

Um Chef Hardcore
Henrique Fogaça

De R$ 139,90
Por R$125,90
44

POR R$ 44,40

LIVRO DE OURO
DOS ORIXÁS
A umbanda cultua e trabalha com
orixás, que se manifestam de várias
formas, inclusive mediunicamente por meio da incorporação. Uma
obra esclarecedora que traz todas
as características de cada orixá, de
forma simples e clara.

44

DE R$ 49,40

Ofertas válidas de 07/03/2019 a 28/04/2019, 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.

AUTOAJUDA

RELIGIÃO E
ESOTERISMO

LER&CIA / Livros

MARÇO E ABRIL DE 2019

De R$ 95,00
Por R$ 85,50

Cork Dork - Loucos
por vinhos
Bianca Bosker

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

Dinossauros Podem
Ser Adestrados?

Henning Wiesner

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

Receitinhas Para
Você - Café
Ensei Neto

De R$ 32,00
Por R$ 28,80

A Sociedade Secreta de
Heróis 2 - Fortaleza da Solidão
Derek Fridolfs e Dustin Nguyen

De R$ 24,90
Por R$ 22,40

LIVROS DE HISTÓRIA,
BIOLOGIA, AUTOCONHECIMENTO,
CRÔNICAS E ROMANCE

INFANTOJUVENIL

Livros / LER&CIA

PARA INSPIRAR E AJUDAR NAS
RESOLUÇÕES DE 2019

LANÇAMENTO

DE R$ 29,90

POR R$ 26,90
MARIA CLARA & JP –
PARA ANIMAR VOCÊ
MARIA CLARA E JOÃO PEDRO/ Astral
Cultural

No primeiro livro dessa dupla tão
amada do YouTube, não poderia
faltar aventura! Que tal embarcar
em uma viagem supermaluca e diferentona com a Maria Clara e o JP?
Eles ganharam um presente que, literalmente, os fez viajar no tempo!

DE R$ 49,50

POR R$ 44,50
ANIMAIS FANTÁSTICOS
E ONDE HABITAM – O
ROTEIRO ORIGINAL
J. K. ROWLING/ Rocco

Inspirado no livro-texto de Hogwarts
escrito pelo personagem Newt Scamander, é uma aventura nova e
emocionante que apresenta uma
variedade de personagens e criaturas mágicas. Leva os fãs de volta ao
mundo mágico de Harry Potter.

PRA VOCÊ QUE
TEVE UM DIA RUIM
DE: R$ 36,90
POR: R$ 33,20

LANÇAMENTO

DE R$ 54,90

POR R$ 49,40
ANIMAIS FANTÁSTICOS
- OS CRIMES DE
GRINDELWALD - O
ROTEIRO ORIGINAL
J. K. ROWLING/ Rocco

Complementa os acontecimentos
que deram forma ao Mundo Bruxo,
com algumas referências surpreendentes às histórias de Harry Potter.

50 IDEIAS DE BIOLOGIA
QUE VOCÊ PRECISA
CONHECER
DE: R$ 41,90
POR: R$ 37,70

DE R$ 39,90

POR R$ 35,90
ARLO FINCH – NO
VALE DO FOGO
JOHN AUGUST/ Astral Cultural

Livro 1 da trilogia. Arlo Finch e sua
família descobrem que nada na
nova cidade é normal: a casa em
que vivem, o fato de seu tio empalhar animais e até a presença de
criaturas mágicas.

KINTSUGI
DE: R$ 51,90
POR: R$ 46,70

MEU PECADO
DE: R$ 52,90
POR: R$ 47,60

AMANTES
PARA SEMPRE
DE: R$ 55,90
POR: R$ 50,30

A PRAÇA
E A TORRE
DE: R$ 124,90
POR: R$ 112,40

LANÇAMENTO

MÁGICAS
PARA FAZER
NA ESCOLA
DE: R$ 36,90
POR: R$ 33,20

DE R$ 59,90

POR R$ 53,90
EU SOU UMA
GAROTA REBELDE
ELENA FAVILLI, FRANCESCA
CAVALLO/ Vergara e Riba

Desenhe-se escalando
uma montanha, deixe recados carinhosos para as
partes favoritas do seu corpo, planeje a sua própria
revolução. Um diário ilustrado com 100 atividades
criadas para ajudar garotas
e mulheres a construir um
mundo diferente.

DEMOS GRAÇAS
A DEUS
DE: R$ 29,90
POR: R$ 26,90

Acreditamos nos livros
MARÇO E ABRIL DE 2019
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LER&CIA / Brinquedos

Brincadeira
DE PAI
PARA FILHO

>> Equilíbrio, coragem e energia. É disso que você precisa para

se divertir com um dos brinquedos clássicos dos anos 80 que
está de volta às prateleiras. O Pogobol, da Estrela, foi lançado
originalmente em 1987 e vendeu mais de 800 mil unidades nas
décadas de 80 e 90. Agora, o relançamento – apresentado na
CCXP (Comic Con Experience) em dezembro de 2018 – está
sendo recebido com grande expectativa pelo público: tanto pelas
crianças quanto pelos adultos nostálgicos que desejam apresentar
o brinquedo a filhos e sobrinhos ou mesmo relembrar a infância.

O sucesso de um brinquedo com mais de 30 anos relembra
algo importante: crianças são crianças em todas as épocas e
têm interesses similares, mesmo com diferentes tecnologias à
disposição. A prova disso pode ser encontrada no Museu do Cairo.
Entre o acervo de objetos do Egito Antigo (que datam de 3.000
a 2.000 a.C.), estão em exposição bonecas, jogos de tabuleiro
e chocalhos; objetos tão presentes no dia a dia das famílias
contemporâneas.
“A ‘reedição’ de brinquedos sempre existiu. A boneca é um
brinquedo encontrado em diversas épocas e lugares, inclusive muito
antes de Cristo. E isso se repete com vários brinquedos. Os jogos, de
maneira geral, são outro grande exemplo disso. Eles mantêm a sua
essência desde as antigas civilizações - a competitividade, o desafio,
o jogo de equipe ou disputa individual, a diversão, a necessidade
de estratégia e concentração -, mas mudaram as plataformas ao
longo da história. A sociedade evolui, reedita os brinquedos,
modifica as tecnologias, mas sempre há algo universal e
atemporal, que faz parte da essência humana”, comenta
Tatiana de Azevedo Camargo, diretora do Museu dos
Brinquedos, que fica em Belo Horizonte (MG).
46
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CONFIRA ALGUMAS
CURIOSIDADES DAS
BRINCADEIRAS CLÁSSICAS
QUE FAZEM SUCESSO ENTRE
A GAROTADA DE HOJE.

Para cima e
para baixo
O ioiô é um dos brinquedos mais
antigos do mundo. Segundo a
Associação Brasileira de Ioiô, a sua
origem exata é desconhecida e
modelos rústicos do brinquedo já
foram encontrados em ruínas gregas
com mais de 2.500 anos. Há registros
que a nobreza europeia utilizava o
objeto para lazer na Idade Média
e mesmo as tropas napoleônicas se
distraíam com algo parecido com
um ioiô entre as batalhas.
A popularização do objeto começou
após a década de 1920, quando um
filipino passou a comercializar o
ioiô no formato que conhecemos
nos Estados Unidos. O sucesso
atraiu a atenção de um empresário
norte-americano, que comprou a
empresa e tornou o brinquedo um
fenômeno de vendas: estima-se que
na década de 1960 foram vendidos
mais de 45 milhões de ioiôs apenas
nos EUA – onde a população de
crianças era de 40 milhões.
IOIÔ –
R$ 14,90 (CADA)
Art Brink

Brinquedos / LER&CIA

Sorte ou revés?

Vai e vem

Comprar terras, fazer fortuna,
levar os oponentes à falência. Em
resumo, essa é a dinâmica do jogo
Banco Imobiliário. Lançado no
Brasil em 1944, o jogo original
nasceu em 1935, nos EUA, e foi
um grande sucesso.
A versão que chegou ao público
foi criada por Charles Darrow –
um ex-vendedor que perdera o
emprego como consequência da
Grande Depressão –, e dava ao
jogador o gostinho de se tornar um
milionário, porém às custas dos
oponentes. Curiosamente, Darrow
baseou-se em outro jogo – o The
Landlord’s Game – que tinha o
objetivo completamente oposto:
todos venciam quando o jogador
com menos recursos dobrava suas
posses. A ideia deste jogo, criado
por Elizabeth Magie, era criticar a
desigualdade social.
Atualmente, o Banco Imobiliário
conta com diferentes versões, mas
mesmo o jogo original continua
garantindo diversão para adultos
e crianças.

Duas cordas atravessam um
objeto em forma de bola de
futebol americano. Os jogadores
precisam abrir os braços para
afastar as alças e mandar a “bola”
até o companheiro. A brincadeira
consiste nesse “vai-e-vem”.
Dizem que o brinquedo surgiu
nas praias italianas na década de
1970. No Brasil, foi lançado pela
primeira vez na década de 80. l

BANCO IMOBILIÁRIO–
R$ 129,90
(CADA)
Estrela

VAI E VEM –
R$ 28,60
(CADA)
Vingadores
ou Princesas
Líder

Outros clássicos
para se divertir
CLÁSSICOS
RETRÔ
DTC –
R$ 24,90
(CADA)

GENIUS PARA
VIAGEM
Estrela –
R$ 59,90

CILADA
Estrela –
R$ 34,90

PULA PIRATA
Estrela –
R$ 89,90 (CADA)

POGOBOL –
R$ 159,99 (CADA)
Disponível em roxo/
amarelo ou preto/laranja
Estrela

OPERANDO CLÁSSICO
Hasbro – R$ 139,90

MARÇO E ABRIL DE 2019
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DE R$ 46,90

POR R$ 36,90
O TATUADOR DE
AUSCHWITZ
HEATHER MORRIS/ Planeta

DE R$ 79,90

POR R$ 63,90
O DIÁRIO PERDIDO
DE GRAVITY
FALLS – VOLUME 3
ALEX HIRSCH/
Universo dos Livros

DE R$ 29,90

POR R$ 19,90
JUNTOS PARA SEMPRE
W. BRUCE CAMERON/
Harpercollins

DE R$ 34,90
DE R$ 49,90

POR R$ 31,90
J. R. R. TOLKIEN E
C. S. LEWIS – O DOM
DA AMIZADE

W. BRUCE CAMERON/
Harpercollins

DE R$ 59,90

POR R$ 47,90
O COLECIONADOR
JOHN FOWLES/ Darkside

DE R$ 59,90

POR R$ 47,90

DE R$ 44,90

POR R$ 31,90

LOVECRAFT – EDIÇÃO
MISKATONIC

JUSTIÇA A QUALQUER
PREÇO

H. P. LOVECRAFT/ Darkside

JOHN GRISHAM/ Arqueiro

DE R$ 79,90

POR R$ 63,90
GRAVITY FALLS –
LENDAS PERDIDAS

COLIN DURIEZ/ Harpercollins

ALEX HIRSCH/ Universo dos
Livros

DE R$ 54,90

DE R$ 49,90

POR R$ 37,90
ORIGEM
DAN BROWN/ Arqueiro

POR R$ 31,90
MERGULHE NA MAGIA
– OS BASTIDORES DE
ANIMAIS FANTÁSTICOS
IAN NATHAN/ Harpercollins

DE R$ 79,90

POR R$ 59,90
FAVORITA
RITA LEE/ Globo
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DE R$ 39,90

POR R$ 31,90

DE R$ 50,00

POR R$ 35,90

O HOMEM MAIS FELIZ
DA HISTÓRIA

O MORRO DOS VENTOS
UIVANTES – EDIÇÃO LUXO

AUGUSTO CURY/ Sextante

EMILY BRONTE/ Landmark

DE R$ 29,90

POR R$ 19,90
A CASA DA PRAIA
BETH REEKLES/ Astral Cultural

DE R$ 45,00

POR R$ 29,90
ORGULHO E PRECONCEITO
– EDIÇÃO LUXO
JANE AUSTEN/ Landmark

Ofertas válidas de 07/03/2019 a 28/04/2019, 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.

POR R$ 24,90
QUATRO VIDAS
DE UM CACHORRO
– CAPA FILME

DE R$ 44,90

DE R$ 44,90

POR R$ 33,90

POR R$ 33,90

COMO EU ERA
ANTES DE VOCÊ

DEPOIS DE VOCÊ
JOJO MOYES/ Intrínseca

JOJO MOYES/ Intrínseca

DE R$ 35,90

POR R$ 27,90

DE R$ 39,90

POR R$ 31,90

DE R$ 39,90

POR R$ 27,90
TARTARUGAS ATÉ
LÁ EMBAIXO
JOHN GREEN/ Intrínseca

DE R$ 39,90

POR R$ 31,90

DE R$ 39,90

POR R$ 31,90

VOCÊ E OUTROS
PENSAMENTOS QUE
PROVOCAM ARREPIO

TCD/ Globo

FRED ELBONI/ Sextante

DE R$ 89,90

DE R$ 39,90

POR R$ 49,90

O QUE O SOL FAZ
COM AS FLORES

QUEM DIRIA QUE
VIVER IA DAR NISSO

1001 INVENÇÕES QUE
MUDARAM O MUNDO

RUPI KAUR/ Planeta

RUPI KAUR/ Planeta

MARTHA MEDEIROS/ Lpm

JACK CHALLONER/ Sextante

DE R$ 59,90

DE R$ 29,90

POR R$ 21,90

UMA BREVE HISTÓRIA DA
HUMANIDADE – SAPIENS

COMO CONVENCER
ALGUÉM EM 90 SEGUNDOS

YUVAL NOAH HARARI/ Lpm

NICHOLAS BOOTHMAN/ Universo
dos Livros

DE R$ 29,90

DE R$ 36,90

POR R$ 19,90

POR R$ 28,90

DE R$ 39,90

POR R$ 24,90
INTERNATIONAL GUY
– PARIS, NOVA YORK,
COPENHAGUE

POR R$ 26,90

TEXTOS CRUÉIS DEMAIS
PARA SEREM LIDOS
RAPIDAMENTE

OUTROS JEITOS DE
USAR A BOCA

POR R$ 49,90

DE R$ 34,90

DE R$ 44,90

POR R$ 33,90

POR R$ 31,90
VOCÊ SABIA? – CAPA DURA
LUKAS MARQUES, DANIEL MOLO/
Outro Planeta

DE R$ 36,90

POR R$ 29,90

TODAS AS FLORES
QUE EU GANHEI

O DILEMA DO PORCO
ESPINHO

SANDRA CARNEIRO, ESPÍRITO
LUCIUS/ Vivaluz

LEANDRO KARNAL/ Planeta

AUDREY CARLAN/ Verus

DE R$ 49,90

DE R$ 34,90

DE R$ 39,90

POR R$ 39,90

POR R$ 24,90

A MONJA E O PROFESSOR

O MELHOR DO CORTELLA

CRIAÇÃO DE RIQUEZA

O PODER DA AÇÃO

MONJA COEN, CLÓVIS DE
BARROS FILHO/ Best Seller

MARIO SERGIO CORTELLA/
Planeta

PAULO VIEIRA/ Gente

PAULO VIEIRA/ Gente

POR R$ 28,90
O PODER DA AÇÃO
PARA CRIANÇAS
MAURICIO DE SOUSA, PAULO
VIEIRA/ Gente
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DE R$ 19,90

POR R$ 14,90
A ARTE DA GUERRA –
OS TREZE CAPÍTULOS
ORIGINAIS

DE R$ 39,90

POR R$ 31,90

DE R$ 39,90

POR R$ 31,90

SEJA FODA!

PEGA A VISÃO

CAIO CARNEIRO/ Buzz

RICK CHESTHER/ Buzz

DE R$ 59,90

DE R$ 29,90

SUN TZU/Geração

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

DE R$ 24,90

POR R$ 17,90
38 ESTRATÉGIAS
PARA VENCER
QUALQUER DEBATE

DE R$ 48,40

POR R$ 37,90
QUEM PENSA ENRIQUECE
NAPOLEON HILL/ Fundamento

POR R$ 27,90
INABALÁVEL – UM
GUIA PRÁTICO PARA A
LIBERDADE FINANCEIRA

DE R$ 27,20

POR R$ 19,90

DE R$ 29,90

POR R$ 19,90

MINDSETS

PARE DE SE ODIAR

MIKE GEORGE/ Vozes

ALEXANDRA GURGEL/ Best Seller

TONY ROBBINS, PETER
MALLOUK/ Best Seller

DE R$ 47,90

POR R$ 35,90
AGILIDADE EMOCIONAL
SUSAN DAVID/ Cultrix

DE R$ 44,90

POR R$ 31,90
AS CINCO LINGUAGENS
DO AMOR
GARY CHAPMAN/ Mundo Cristão

50
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COMO FAZER AMIGOS &
INFLUENCIAR PESSOAS

POR R$ 8,90
MAPA DO CÉU
EBEN ALEXANDER III/ Sextante

DALE CARNEGIE/ NacionaL

ARTHUR SCHOPENHAUER/ Faro
Editorial

DE R$ 34,90

POR R$ 43,90

DE R$ 24,90

POR R$ 9,90
ALLAN KARDEC ESSENCIAL
ALLAN KARDEC/ No Bolso

DE R$ 24,90

POR R$ 18,90

DE R$ 49,90

POR R$ 35,90

AMAR E SER LIVRE
– CAPA NOVA

ATENÇÃO PLENA –
MINDFULNESS

SRI PREM BABA/ Harpercollins

MARK WILLIAMS, DANNY
PENMAN/ Sextante

DE R$ 29,90

DE R$ 44,90

POR R$ 23,90
HO´OPONOPONO
SEM MISTÉRIOS
LAURENCE LUYE TANET/
Pensamento

POR R$ 34,90
EU E ESSE MEU CORAÇÃO
C. C. Hunter/ Jangada

Ofertas válidas de 07/03/2019 a 28/04/2019, 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.

DE R$ 26,50

DE R$ 36,90

POR R$ 24,90
VIOLETAS NA JANELA
VERA LUCIA MARINZECK DE
CARVALHO/ Petit

DE R$ 39,90

POR R$ 31,90
CRISTIANISMO
PURO E SIMPLES
C. S. LEWIS/ Thomas Nelson

DE R$ 44,90

POR R$ 29,90

DE R$ 54,90

POR R$ 14,90

DE R$ 34,90

POR R$ 27,90
CARTAS DE UM DIABO
A SEU APRENDIZ

REGINALDO MANZOTTI/ Petra

CHARLES H. SPURGEON/
Publicações Rbc

COLLEEN HOOVER/ Galera

C. S. LEWIS/ Thomas Nelson

DE R$ 24,90

DE R$ 34,90

DE R$ 34,90

DE R$ 44,90

POR R$ 14,90
METANOIA
PADRE MARCELO ROSSI/
Principium

DE R$ 34,90

POR R$ 21,90

PAULA PIMENTA/ Gutenberg

LUIS TOMAS MELGAR VALERO/
Libris

POR R$ 31,90
AS MIL PARTES DO
MEU CORAÇÃO

JEFF KINNEY/ Vergara e Riba

HISTÓRIAS PARA CRIANÇAS
– UMA PARA CADA NOITE

DE R$ 39,90

DIA A DIA COM SPURGEON –
MANHÃ E NOITE – BRANCO

FAZENDO MEU
FILME – 10 ANOS

POR R$ 37,90

POR R$ 38,90

BOX SINAIS DO SAGRADO
– 3 VOLUMES

DIÁRIO DE UM BANANA –
EDIÇÃO COMEMORATIVA

DE R$ 59,90

DE R$ 49,90

DE R$ 44,90

POR R$ 22,90
HISTÓRIAS DE PRINCESAS
VÁRIOS/ Libris

POR R$ 27,90

POR R$ 24,90

POR R$ 33,90

CAMPO DE BATALHA
DA MENTE

AUTHENTIC GAMES –
NAMORADA PERFEITA

MINHA VIDA FORA DE
SERIE – 1ª TEMPORADA

JOYCE MEYER/ Bello Publicações

MARCO TULIO/ Alto Astral

PAULA PIMENTA/ Gutenberg

DE R$ 39,90

DE R$ 39,90

DE R$ 34,00

POR $ 29,90

POR R$ 29,90

DIÁRIO DE UMA
GAROTA NADA
POPULAR – VOLUME 1

DIÁRIO DE UMA GAROTA
NADA POPULAR
– VOLUME 12

RACHEL RENEE RUSSELL/ Verus

RACHEL RENEE RUSSELL/ Verus

POR R$ 24,90
A CASA NA ÁRVORE
COM 13 ANDARES
ANDY GRIFFITHS/ Fundamento

DE R$ 59,90

POR R$ 29,90
A INCRÍVEL VIAGEM
DE TURBO
IGLOO BOOKS/ Libris
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LER&CIA / Gastronomia
FOTOS: DIVULGAÇÃO/ TASTY

AS MELHORES
RECEITAS DA INTERNET:

aprenda
os pratos

Cheeseburguer recheado
com queijo: uma das
receitas do Tasty.

QUE “BOMBAM”
NA REDE
>> Você já deve ter ficado com água

na boca assistindo aos famosos vídeos
de receitas do canal Tasty, rede que
alcança mais de 500 milhões de
pessoas mensalmente no mundo e atrai
uma média de 2,1 bilhões de cliques
em seus vídeos todos os meses.

Apetitosas fatias de pizzas com muito queijo derretido, deliciosos cookies de chocolate supermacios e
suculentos ou tacos mexicanos com carne de porco
marinada no abacaxi são só alguns dos 108 pratos reunidos no livro Tasty – As melhores receitas, lançado
pela página Tasty Demais, do Buzzfeed, e pela editora HarperCollins Brasil.
A novidade promete agradar quem estava cansado
de pausar os vídeos a cada cinco segundos para preparar uma receita ou anotar o passo a passo. Além disso,
o título traz também algumas receitas exclusivas para
o público brasileiro. Ou seja, acabaram as desculpas
para não se aventurar na cozinha.
Ilustrado com fotos que prometem te deixar com
muita fome, o livro traz dezenas de receitas fáceis e
que ficam prontas em poucos minutos. Para os mais
talentosos na cozinha, há também preparos mais
elaborados e demorados, mas que, no geral, não levam mais do que uma hora. Além do rendimento e
do modo de preparo, cada receita traz um segredinho
que vai fazer toda a diferença na hora de botar a mão
na massa.
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PARA TODOS OS PALADARES

Há receitas para todos os gostos, das vegetarianas aos petiscos para fazer bonito nas festas. Há também pratos em
formato família, que servem até 12 pessoas, como a lasanha
clássica à bolonhesa ou o rocambole gigante de canela.
A obra é dividida em quatro capítulos: o primeiro é dedicado a comidas para festas e grupos grandes, como palitos
fritos de macarrão; o segundo apresenta a cozinha do campo, como sanduichinhos e churrasco de frango na cerveja;
sobremesas são destaques no terceiro capítulo; e, para finalizar, há uma seção dedicada só aos pratos clássicos.
TRUQUES DE COZINHA

Além das receitas, o livro traz alguns truques que podem transformar uma preparação simples em um prato
digno de um masterchef! Uma das dicas diz respeito ao
preparo de nhoque de batata caseiro: para ter um resultado
perfeito é preciso tratar a massa com mãos leves e sovar o
mínimo possível.

Gastronomia / LER&CIA
SOBREMESAS

PARA LER

O mundo dos doces é um dos
que mais dá medo aos cozinheiros
iniciantes, mas saiba que não precisa ser nenhum profissional para
fazer uma sobremesa gostosa. O livro apresenta algumas opções que
levam apenas três ingredientes! E
não é só brigadeiro, mas também
preparos como uma surpreendente trufa de cookies feita com biscoitos Oreos, cream cheese e chocolate
branco. Simples, delicioso e sucesso certeiro!
PELO MUNDO

TASTY – AS
MELHORES
RECEITAS
Harper Collins
R$ 69,90

RECEITA

BATATA-TORNADO
Batata-tornado: uma variação gourmet

Cozinhar é cultura! Aprovei- com o ingredientes gourmet.
te para conhecer um pouco mais
de algumas das culinárias mais famosas do mundo! Entre as receitas
internacionais ensinadas estão os
dumplings – os famosos pastéizinhos
asiáticos – ; o passo a passo da tarte
tatin, a torta francesa de maçãs que
se prepara de cabeça para baixo (isso
mesmo!); sem esquecer do legítimo
frango tikka masala – cujo segredo
de preparo é o creme de leite fresco.
RECEITAS INSTAGRAMÁVEIS

A proposta do livro inclui, ainda,
proporcionar uma experiência divertida na cozinha. Afinal, você terá
nas mãos os pratos que mais viralizaram na internet. E, como é de se
esperar, são preparos altamente fotografáveis, que vão ganhar muitas
curtidas nas redes sociais. Que tal
preparar as fofíssimas batatas fritas
de emoji, os biscoitos fidget spinner
(uma versão comestível desse brinquedo terapêutico) ou a cheesecake
de unicórnio? Faça a sua versão, tire
uma foto e mostre aos seus amigos.

CONHEÇA O CANAL
www.youtube.com/
tastydemais

Sorbet de manga e
cachorro-quente de
palitinho: receitas
fáceis para cozinhar
como um chef.

INGREDEIENTES:
-2 batatas médias
-4 colheres (sopa) de manteiga derretida
-1 xícara (chá) de queijo parmesão
ralado, e mais um pouco para servir
-½ colher (chá) de pimenta-do-reino
-1 colher (chá) de alho em pó
-1 colher (chá) de páprica picante
-1 colher (chá) de sal
-Salsinha picada, para servir
-Espetinhos de madeira
MODO DE PREPARO:
1 – Preaqueça o forno a 160°C.
2 – Leve as batatas ao micro-ondas por
1-1min30, e então deixe que descansem
por alguns minutos para esfriarem e
ficarem macias. Insira um espeto de
madeira na ponta de cada uma das
batatas, no sentido vertical, e empurre
delicadamente até sair do outro lado.
Em um movimento espiral, de um lado
para o outro, segure uma faca fina e
afiada em um determinado ângulo e
corte na direção oposta que estiver
girando a batata no espeto, fazendo um
talho ao redor de toda a batata, até o
final do espeto. Tente fazer um espiral
fino e uniforme por toda a batata.
3 – Separe um pouco as tiras ao
longo das batatas, até que tenha
um espaço uniforme entre elas.
Pincele a manteiga derretida.
4 – Em uma tigela média, junte o queijo
parmesão, a pimenta-do-reino, o alho
em pó, a páprica e o sal. Coloque as
batatas sobre a tigela e salpique a metade
da mistura sobre elas até que estejam
completamente cobertas. Com cuidado,
coloque as batatas em uma assadeira,
apoiando os espetos nas laterais, de
forma que as batatas fiquem suspensas.
5 – Asse de 25-30 minutos, ou até que
estejam lindas e douradas. Decore com
mais queijo parmesão e salsinha. Deixe
esfriar por 5 minutos antes de servir. l
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ESPECIAL

PRODUTOS

MUNDO

GEEK

DE R$ 59,90

DE R$ 49,90

POR R$ 53,90
BLACK DOG
DAVE MCKEAN/ Darkside

POR R$ 44,90
BOX MARVEL – GUERRA
CIVIL GUERRAS SECRETAS
STUART MOORE/ Novo Século

DE R$ 25,90

POR R$ 23,00
CAVALEIROS DO
ZODÍACO – THE LOST
CANVAS ESPECIAL 01
MASAMI KURUMADA, SHIORI
TESHIROGI/ JBC

POR R$ 23,00

POR R$ 23,00

DE R$ 69,90

POR R$ 62,90

CAVALEIROS DO
ZODÍACO – THE LOST
CANVAS ESPECIAL 02

CAVALEIROS DO
ZODÍACO – THE LOST
CANVAS ESPECIAL 03

O GUIA DEFINITIVO
DO MOCHILEIRO
DAS GALÁXIAS

MASAMI KURUMADA/ JBC

MASAMI KURUMADA/ JBC

DOUGLAS ADAMS/ Arqueiro

DE R$ 49,90

DE R$ 59,90

DE R$ 90,00

POR R$ 44,90

POR R$ 53,90

POR R$ 81,00

MENTES SOMBRIAS

SHIRO

V DE VINGANÇA

ALEXANDRA BRACKEN/
Intrínseca

DANILO BEYRUTH/ Darkside

ALAN MOORE, DAVID LLOYD/
Panini

DE R$ 27,30

POR R$ 24,60
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DE R$ 25,90

DE R$ 27,00

POR R$ 24,60

CADERNETA DE
ANOTAÇÕES ET PHONE
HOME 9,5X14CM

CADERNETA DE
ANOTAÇÕES LIGA DA
JUSTIÇA VINTAGE 9,5X14CM

41724/ New Urban

42393/ New Urban

MARÇO E ABRIL DE 2019

DE R$ 52,30

POR R$ 39,90 (CADA)

DE R$ 44,90

POR R$ 40,00
LARANJA MECÂNICA
ANTHONY BURGESS/ Aleph

R$ 109,80
COBERTOR COM MANGAS
HARRY POTTER 160X130CM
10070685/ Z-Criativa

DE R$ 44,90

POR R$ 40,00
MÁQUINAS MORTAIS
PHILIP REEVE/ Harpercollins

DE R$ 109,80

POR R$ 99,00
COBERTOR COM MANGAS
BATMAN 160X130CM
10070659/ Z-Criativa

DE R$ 49,00

POR R$ 38,90

DE R$ 34,60

POR R$ 29,90

CANECA 460ML INJUSTICE
BATMAN X SUPERMAN

COPO COM TAMPA CANUDO
BATMAN LOGO 300ML

LATA HOMEM-ARANHA
8X20X20CM

10022632/ Z-Criativa

75028112/ Urban

458-013/ Mabruk

Ofertas válidas de 07/03/2019 a 28/04/2019, 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.

DE R$ 25,90

R$ 34,90
BLACK STORIES
Galápagos

R$ 69,90

R$ 34,90

QUEBRA-CABEÇA 1000
PEÇAS HARRY POTTER

QUEBRA-CABEÇA 150
PEÇAS HARRY POTTER

3617/ Grow

3616/ Grow

R$ 44,90
QUEBRA-CABEÇA 350
PEÇAS PANORAMA
HARRY POTTER

R$ 34,90

3615/ Grow

BLACK STORIES 2
Galápagos

R$ 34,90
QUEBRA-CABEÇA 100
PEÇAS RISING SECRET
WARRIORS MARVEL

R$ 109,90

R$ 399,90

R$ 189,90

R$ 179,90

MUNCHKIN

ZOMBICIDE

CONCEPT

DIXIT

Galápagos

Galápagos

Galápagos

Galápagos

2582 Jak/ Toyster

R$ 29,90

R$ 29,90

R$ 119,90 (CADA)

R$ 109,90 (CADA)

IOIÔ COLECIONÁVEL
FLOWPACK KEN

IOIÔ COLECIONÁVEL
FLOWPACK RYU

HARRY POTTER
DUMBLEDORE WITH WAND

STRANGER THINGS ELEVEN
ELEVATED POP VINYL

Capcom

Capcom

Funko

Funko

R$ 21,90
BLU-RAY HOMEMFORMIGA
Disney

R$ 49,90
BLU-RAY VENOM
SONY PICTURES

R$ 21,90
BLU-RAY DOUTOR
ESTRANHO
Disney

R$ 19,90
BLU-RAY ROGUE
ONE: UMA HISTÓRIA
STAR WARS
Disney

R$ 99,90
DVD MARVEL
STUDIOS – UNIVERSO
CINEMATOGRÁFICO
FASE 2 (6 DVDS)
Disney
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DE R$ 299,90

POR R$ 269,90 (CADA)

DE R$ 29,90

POR R$ 22,90 (CADA)

FONE DE OUVIDO
BLUETOOTH ON
EAR W800BT

FONE DE OUVIDO
SHE1360 PRETO

Edifier

É pequeno para proporcionar conforto, mas grande para gerar um
som nítido e sem distorções. O driver de alto-falante de 15 mm é ideal
para o seu prazer auditivo.

A qualidade Edifier é surpreendente, mas o modelo W800BT é o top
de linha em definição de áudio,
acabamento e conforto.

Philips

DE R$ 299,90

POR R$ 259,90 (CADA)

DE R$ 399,90

POR R$ 369,90

HEADSET CLOUD STINGER
CORE PS4 HX-HSCSCBK PRETO COM AZUL

HEADSET KRAKEN
ESSENTIAL
P2 7.1 VIRTUAL

Hyperx

Razer

O Cloud Stinger Core é o headset
perfeito para o jogador de console
que procura um excelente som a
um preço acessível.

Ouça tudo em um som surround
virtual imersivo que pode ser personalizado por meio do software
de calibraçăo Razer Surround.

LANÇAMENTO

POR R$ 1.899,90 (CADA)

DE R$ 74,90

POR R$ 49,90

DE R$ 249,90

POR R$ 219,90

DE R$ 54,90

POR R$ 47,90

SMARTPHONE
MOTOROLA MOTO
G7 PLUS 64GB

MOUSE WIRELESS
M170 PRETO

CALCULADORA
CIENTÍFICA 553 FUNÇÕES

CARTUCHO 662
CZ103AB PRETO

Logitech

Reúne toda a confiabilidade de um
mouse com fio e a conveniência de
um mouse sem fio. Possui ainda
um alcance de até 10 metros, com
o Logitech Advanced 2,4 GHz.

CLASS WIZ FX-991LAXBK-S4-DH/
Casio

HP

Motorola

Experiência de áudio imersivo. Ultra tela Max Vision Full HD+. O mais
rápido processador e bateria carregada em menos de uma hora.

Calculadora com visor de texto natural, para exibição das expressões
como em um livro. Dígitos 10 + 2.
Visor para 10 dígitos + expoente 2.

Imprima documentos diários com
texto claros e gráficos nítidos, e
mantenha baixos os custos de
impressão com cartuchos de tinta
HP originais.

LANÇAMENTO

(CADA)
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Ofertas válidas de 07/03/2019 a 28/04/2019, 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.

DE R$ 1.999,00

Heroínas / LER&CIA

AGORA É QUE

SÃO ELAS

FOTOS: DIVULGAÇÃO

>> Seja no universo Marvel ou no DC, uma coisa é certa: as heroínas
vieram para ficar. No embalo das campanhas por uma maior
representatividade feminina em todas as áreas da sociedade, o
cinema baseado em quadrinhos é que não ficaria de fora. Na TV
ou nas telonas, uma série de lançamentos – e aguardados projetos
em produção – dão o tom de que finalmente chegou a hora delas
ganharem os holofotes e mostrarem o valor que as mulheres têm.

Mas a batalha não foi fácil. O universo de quadrinhos, de onde vem a
maioria das inspirações para as heroínas no cinema e TV, é um ambiente extremamente masculino. Mesmo
no gênero de ação, as mulheres prosperaram muito antes. >>>
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LER&CIA / Heroínas

DIVULGAÇÃO

É só lembrar da lendária Ellen Ripley, da série Alien, interpretada magistralmente pela atriz Sigourney Weaver, no longíquo 1979.
Para se dar conta das barreiras às mulheres, basta recordar
que do lançamento de Homem de Ferro (2008) até Capitã
Marvel (março de 2019), o Universo Cinemático da Marvel
(UCM,) teve nada mais nada menos que dezenove filmes seguidos sem sequer um personagem principal feminino solo.
Na sua atual safra de filmes, a DC teve um intervalo mais
curto: de O Homem de Aço (2013) até Mulher-Maravilha
(2017) foram apenas três produções. Mas há de se considerar
que a quantidade de filmes neste caso é muito menor.
Para 2019, a promessa é de um começo quente com a
estreia, em março, do aguardado Capitã Marvel. O filme
vai se passar na década de 1990 e introduz a heroína Carol
Danvers no UCM, narrando a história de uma guerra de sua
espécie, os Kree, com os temidos Skrulls, que acaba tendo
repercussões na Terra. Conforme antecipado na cena pós-créditos de Vingadores – Guerra infinita (2018), a capitã
deve aparecer na sequência do longa, que estreia em abril de
2019, para ter um papel mais do que relevante na busca do
58
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grupo de heróis para reverter a vitória de Thanos, que dizimou metade
da população do universo com o poder das seis joias do infinito.
Ainda no UCM, sem mais detalhes, deve começar a ser filmado no
final de fevereiro o aguardado filme
da Viúva Negra, que foi muito cobrado pelos fãs dos Vingadores. MaAlém do início da produção, a única
informação confirmada é que a diretora será Cate Shortland, que dirigiu, entre outros, o filme alemão
Lore (2012).
Em junho, deve chegar o primeiro filme da franquia X-Men com
uma protagonista. Fênix Negra trará
a história de Jean Grey e sua descoberta como a Fênix, mutante cujo
despertar do real poder ameaça o
planeta. No caso dessa franquia, a

Heroínas / LER&CIA
espera foi ainda maior por um filme
estrelado por uma heroína. Desde
o lançamento de X-Men (2000), foram 19 anos sem que uma mulher
capitaneasse um longa-metragem.
No universo estendido de filmes
da DC, 2019 deverá ser um ano sabático para as heroínas. A volta delas
às telonas deve ocorrer no ano que
vem, com dois lançamentos. O primeiro deles é a volta de Gal Gadot
ao papel que cativou meninas e meninos pelo mundo há dois anos. Em
Mulher-Maravilha: 1984 (tradução
livre), a personagem viverá os sombrios dias da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, segundo informações extraoficiais. O
outro projeto é Aves de rapina: e a
fantástica emancipação da única Arlequina, a protagonista volta após o
filme Esquadrão suicida para formar
uma gangue feminina e combater
um vilão nefasto de Gotham City.
SÉRIES A CAMINHO

Mas não é só no cinema que as
novidades aparecem. Para a TV, a
promessa é de uma série da Feiticeira Escarlate. A produção faz parte
de um pacote de séries com duração
definida – até dez episódios – que
vai ser usado como impulsionador
do serviço de streaming da Disney.
Também com foco em serviços
de streaming, será lançado mais para
o fim do ano, ainda sem data definida, uma série de animação da DC
baseada na personagem Arlequina,
com voz de Kailey Cuoco, a Penny, do seriado The Big Bang Theory.
Outra possível novidade é uma série
baseada na Stargirl, outra heroína da
DC, com protagonista já definida:
Brec Bassinger, da série de TV Escola do Rock, baseada no filme de mesmo nome. A produção deve contar
ainda com a introdução do grupo ao
qual a heroína é filiada: a Sociedade
da Justiça da América. l

LEVE AS HEROÍNAS PARA CASA
QUEBRA-CABEÇA
500 PEÇAS
CAPITÃ
MARVEL
2579/ Game Office
R$ 62,90
QUEBRA-CABEÇA
200 PEÇAS
CAPITÃ
MARVEL
2581/ Jak
R$ 41,90
BOLSA COM
ALÇA DE
COURO MULHERMARAVILHA
VERMELHA
BW78152/ Luxcel
R$ 179,00
GARRAFA
TÉRMICA
350ML COM
TAMPA DC
LOGO MULHERMARAVILHA
42073/
New Urban
R$ 69,90
GARRAFA
MULHERMARAVILHA
500ML
WQH080DC2-G/ Minas
R$ 39,90
DVD A
VIGILANTE
DO AMANHÃ:
GHOST IN
THE SHELL
Paramount
R$ 16,90

BLU-RAY
GUARDIÕES
DA GALÁXIA
VOLUME 2
Disney
R$ 29,90

BLU-RAY
HOMEM-FORMIGA
E A VESPA
Disney
R$ 39,90

DVD
VINGADORES:
GUERRA
INFINITA
Disney
R$ 29,90

BLU-RAY OS
VINGADORES
Disney
R$ 19,90
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LER&CIA / Papelaria

R$ 16,30 (CADA)

CADERNO UNIVERSITÁRIO
10X1 200 FOLHAS
CAPA DURA

CADERNO UNIVERSITÁRIO
1X1 80 FOLHAS CAPA
DURA 294349 HELLO

134473 ZIP/ Tilibra

Tilibra

O caderno Zip 10 matérias contém índice/separador de matérias,
folhas pautas, bolsa plástica para
guardar trabalhos e anotações, espiral colorido e capa dura. Produto
certificado FSC®.

Capa dura e acabamento em detalhes metalizados. Parte interna
decorada, bolsa de papel para
guardar trabalhos e anotações,
adesivos, folhas pautadas e espiral
colorido. Produto certificado FSC®.

POR R$ 212,00
GLOBO TERRESTRE
ELITE 30CM COM LED
FÍSICO/POLÍTICO
7277 NV/ Tecno

CANETA ESFEROGRÁFICA
BARCELONA CLASSIC

CANETA ESFEROGRÁFICA
MINI GLACE ROSA

YW15500P/ Crown

ZP10028F/ Zoot

Caneta esferográfica para todos os
momentos. Com tinta azul, escrita
macia, corpo e tampa em metal
laqueado, detalhes em cromado e
mecanismo retrátil.

Caneta de muito estilo, leve, de fácil
escrita e encaixa perfeitamente nas
mãos. Corpo em metal com detalhes em cromado e strass. Escrita
na cor azul.

DE R$ 22,20

POR R$ 19,90
ESTOJO UNIVERSITÁRIO
SIMPSONS
135810/ Tilibra

O estojo universitário é prático,
compacto e ideal para quem quer
guardar os materiais sem ocupar
muito espaço. Possui material resistente e fechamento em zíper.
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Esse globo terrestre traz mapa
político atualizado para auxiliar
nos estudos. A base é de plástico
e mede 30 cm. Sem luz. Dimensão:
31x31x33cm.

Sakura

Marcador pincel aquarelável, com
tinta translúcida à base d’água e
pincel de nylon flexível. Obtenha
pinceladas finas, médias ou grossas
mudando a pressão sobre a ponta
do marcador.

R$ 19,20

ESTOJO SIMPLES
ACADEMIE MERMAID

POST IT FLAG
5 CORES NEON
100 FOLHAS 11,9X43,2

O Estojo Médio Académie Mermaid é prático, espaçoso e ideal
para quem quer guardar todos os
materiais em um só lugar. Possui
material resistente e fechamento
em zíper.

GLOBO TERRESTRE
CONTINENTAL 30CM SEM
LUZ BASE CROMADA

CANETA PINCEL KOI
COLORING BRUSH PEN
– DIVERSAS CORES

R$ 31,20
291684/ Tilibra

POR R$ 139,90

R$ 15,20 (CADA)

POR R$ 37,80

POR R$ 79,00

DE R$ 157,70

Libreria

Globo geográfico luminoso com
lâmpada LED bivolt. Dupla cartografia: físico quando apagado e
político aceso. Base e meridiano
em plástico. Dimensăo:31,1x32,5cm.

DE R$ 42,00

DE R$ 90,00
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DE R$ 235,20

HB004354146\ 3M

Filme de polipropileno biorientado
com adesivo acrílico removível e
reposicionável. Nas cores: vermelho, amarelo, verde, azul e roxo. Use
para fazer marcações e destaques.

DE R$ 79,20

POR R$ 68,90 (CADA)
GARRAFA COM CONTADOR
FOCA 750ML LY1993
Ludi

A garrafa vem com um contador
para te ajudar na hidratação durante os estudos. Pode ir à geladeira,
mas não vai ao congelador. BPA
Free. Capacidade: 750 ml.

Ofertas válidas de 07/03/2019 a 28/04/2019, 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.

R$ 23,30 (CADA)

Áudio & Vídeo / LER&CIA
LANÇAMENTO

A PARTIR DE

179,90 CADA
BOLSA EM
COURO
SINTÉTICO
MICKEY –
DIVERSOS
MODELOS
Luxcel

R$ 93,80

R$ 49,60

COMPASSO TÉCNICO
DE PRECISÃO

CONJUNTO MARCADOR
PIGMENT LINER

550 02/ Staedtler

308 SBK3P/ Staedtler

Compasso de precisão, com agulha de segurança e círculo máximo
com 395mm de diâmetro. Indicado
para os primeiros exercícios de desenho. Com adaptador universal.
Dimensões: 20x10x2,1cm.

Conjunto com 3 canetas super
finas, traços 0.3 , 0.5 e 0.7mm, resistente até 18 horas destampada,
pode ser apagada em papel vegetal. Grátis 1 lápis preto, 1 borracha e
1 apontador.

R$ 299,00
MOCHILA COM
ALÇA EXECUTIVA
MONFORTE PRETA
6450304/ PACIFIC

Mochila executiva com 2 divisórias, confeccionada em
P.U e puxadores de zíperes em metal. Possuí compartimento interno para laptop.

R$ 39,90

R$ 34,90

DVD O GRINCH

CD MARCELO FALCÃO

Universal Pictures

Warner Music

Grinch é um ser verde que não suporta o Natal e, todo ano, precisa
aturar a comemoração dos habitantes de Quemlândia. Decidido a
acabar com a festa, ele resolve invadir os lares e roubar tudo o que
está relacionado ao Natal.

Disco solo do ex-vocalista d’O
Rappa, um dos maiores artistas
da atualidade. Destaque para a
faixa “Viver”, com a participação
do compositor Lula Queiroga,
que recita um texto criado sob
encomenda.

R$ 39,90

R$ 49,90

DVD SKANK – OS
TRÊS PRIMEIROS: AO
VIVO NO CIRCO
VOADOR

CD ZAYN – ICARUS FALLS

Sony Music

O projeto traz de volta os grandes
álbuns de sucesso: “Skank” (1993),
“Calango” (1994) e “Samba Poconé” (1996) em regravações inéditas
realizadas ao vivo no Circo Voador.

Sony Music

O segundo disco do cantor Zayn
traz 27 faixas imperdíveis. O projeto, dividido em duas partes: “Icarus” e “Falls” – é inspirado na mitologia grega de Icarus. Enquanto o
primeiro disco, “Icarus”, traz faixas
alegres; “Falls”, reflete o lado mais
sombrio da vida.

R$ 32,90

R$ 49,90

DVD SANDY – NÓS,
VOZ, ELES

DVS MARIA BETHÂNIA
E ZECA PAGODINHO –
DE SANTO AMARO
A XERÉM

Universal Music

Traz o conteúdo da websérie homônima. Com cenário minimalista, boa música, grandes histórias
e muita emoção, Sandy abriu o
estúdio de sua casa para receber
grandes artistas como Maria Gadú,
Anavitória e Thiaguinho.

Biscoito Fino

O projeto é uma referência à cidade natal de Bethânia e ao município
onde Zeca tem seu sítio. No show,
cantam sucessos assinados pelos
dois e costurado pelo samba.
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MAIS VENDIDOS
Conheça os
produtos
mais
vendidos
pelo Grupo
Livrarias
Curitiba

Período:
01/01/2019 A
01/02/2019

LIVROS

FILME

1º A sutil arte de ligar o f*da-se (Mark Manson)
2º O milagre da manhã (Hal Elrod)
3º Seja foda! (Caio Carneiro)
4º Me poupe (Nathalia Arcuri)
5º Aprendizados (Gisele Bündchen)

1º DVD Venom
2º DVD O Rei Leão
3º DVD Moana – Um mar de aventuras
4º DVD Han Solo: Uma história Star Wars
5º DVD Mamma Mia: Lá vamos nós de novo

GAMES

MÚSICA

1º Resident evil 2
2º Red dead redemption II
3º Spider man
4º Kingdom hearts III + Brinde steelbook
5º Minecraft

1º DVD Sandy – Nós, voz, eles
2º CD Nasce uma estrela – A star is born
3º CD Ariana Grande – Sweetener
4º CD Twenty one pilots – Trench
5º CD Anavitoria – O tempo é agora

DE VOLTA
AO CAOS EM
RACCOON CITY
>> O aguardado remake de

uma das franquias de maior
sucesso no mundo dos
games promete a mesma
adrenalina do primeiro
game, lançado em 2002. A
devastação é ainda maior no
lançamento, e a sensação de
segurança e tranquilidade
estão ainda mais distantes.
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Em setembro de 1998, um vírus poderoso e maligno toma conta da cidade de Raccoon City. O caos e o
medo se instauram no local e levam os residentes ao
desespero. Pelas ruas, os zumbis comedores de carne
humana vagam em busca de sobreviventes.
Nessa nova versão do clássico, os eventos na delegacia de polícia serão vividos pelos gamers com ainda
mais emoção e com o apoio de novas tecnologias, novos gráficos e novas habilidades. Todo cuidado é pouco, e qualquer distração pode tornar o jogador uma
presa fácil para os inimigos. l

PARA JOGAR

RESIDENT
EVIL 2- PS4
Capcom
R$ 249,90

AGENDA CULTURAL
Fique por dentro de alguns dos eventos que acontecerão nas lojas da
Livrarias Curitiba e Livrarias Catarinense da sua cidade em março e abril
CONFIRA OS EVENTOS QUE ACONTECEM EM MAIS DE UMA CIDADE

GESTÃO FÁCIL
Curitiba

Segunda-feira, dia 11, 19h30
Livrarias Curitiba –
ParkShoppingBarigüi
Terça-feira, dia 12, 19h30
Livrarias Curitiba – Shopping
Palladium
Lançamento do livro, bate-papo e
sessão de autógrafos com Oséias
Gomes.
A obra traz a receita para que você
consiga gerar facilidades, montar uma
equipe de sucesso e multiplicar sua
empresa de maneira ágil e fácil.
Oséias Gomes é empresário, gestor,
presidente e fundador da Odonto Excellence Franchising e consultor empresarial.

GOTHIC GIRL
Blumenau

Quinta-feira, dia 28, 19h30
Livrarias Catarinense – Neumarkt Shopping
Florianópolis

Quinta-feira, dia 7, 19h30
Livrarias Catarinense – Beiramar Shopping
Quinta-feira, dia 14, 19h30
Livrarias Catarinense – Continente Shopping
Lançamento do livro e sessão de autógrafos com Ricardo Manhães.
Participe do cotidiano da empoderada Gothic Girl! Saiba como foi seu
primeiro emprego, seu namoro com o
romântico Robby, sua banda com os
amigos Billy e Kurt e muitas outras
histórias.
Ricardo Manhães é chargista do Jornal Notícias do Dia e atua há 18 anos
no mercado franco-belga de histórias
em quadrinhos de humor. Foi um dos
artistas convidados a participar do álbum MSP +50, em homenagem à carreira de Mauricio de Sousa.

PARANÁ
Curitiba
EDUCAÇÃO NÃO VIOLENTA
Sexta-feira, dia 8, 19h30
Livrarias Curitiba – Shopping
Palladium
Lançamento do livro, bate-papo e sessão
de autógrafos com as autoras Elisama Santos e Maristela Lima.
A obra propõe uma conversa com pais e
mães que desejam construir relações e
aprendizados baseados no respeito e no diálogo e querem aumentar a autoestima, a autonomia, a autodisciplina e a resiliência em si mesmos e nos filhos.
Elisama Santos é palestrante, consultora de comunicação não violenta e comunicação consciente, educadora parental e mãe de duas
crianças. Maristela Lima é responsável pelo site www.cultivandocuidado.com/escrito-a-mae/.

GESTÃO FINANCEIRA ECONÔMICA
– DIDÁTICA, OBJETIVA E PRÁTICA
Quarta-feira, dia 13, 19h30
Livrarias Curitiba –
ParkShoppingBarigüi
Lançamento do livro e sessão de autógrafos
com Adão Eleuterio da Luz e Masakazu Hoji.
A velocidade em que ocorrem as mudanças
no cenário global exige uma gestão de finanças cada vez mais eficiente nas empresas.
É nesse contexto que os profissionais de finanças são
mais valorizados.
Adão Eleuterio da Luz é mestre em Administração pela UNOPAR,
professor universitário em cursos de graduação e pós-graduação. Masakazu Hoji é mestre em Ciências Contábeis e Atuariais pela PUC-SP,
professor universitário, consultor financeiro e empresário.

NAS MONTANHAS
DO MARROCOS
Quarta-feira, dia 20, 19h30
Livrarias Curitiba – Shopping
Palladium
Lançamento do livro, bate-papo
e sessão de autógrafos com Luisa
Bérard.
O romance tem como protagonista
lady Katherine Hartington, uma jovem
de 18 anos representante da nobreza
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inglesa do século XIX. Ela se vê envolvida em dilemas culturais da religião islâmica que ameaçam mudar o rumo de sua história.
Luisa Bérard trabalhou como advogada até descobrir seu talento
para a literatura.

THORVAND - O MATADOR DE DRAGÕES VOLUME 3
Quinta-feira, dia 21, 19h30
Livrarias Curitiba – Shopping

Palladium

Lançamento da revista em HQ, bate-papo e sessão de autógrafos com os criadores: a roteirista Marta Leal Caires e o
ilustrador Crisrobert Caires.
Os planos do dragão Andvari ficaram claros e estão prestes a entrar em ação. Bruk
é essencial para que isso aconteça, mas
ele lutará contra o inimigo até o fim. Enquanto o anão ganha tempo para os aliados, os valorosos guerreiros que vierem
ao seu resgate são atacados e precisam
salvar a si mesmos primeiro.
Marta Leal Caires e Crisrobert Caires tomaram gosto por histórias
em quadrinhos desde cedo, mas só deram início à sua jornada com a
primeira saga do viking Thorvand. Crisrobert usou todo aprendizado
que adquiriu com seu mestre, Cláudio Seto, para fazer de Thorvand
uma grande aventura.

PARA QUE NASCI?
Quinta-feira, dia 21, 19h30
Livrarias Curitiba –
ParkShoppingBarigüi
Lançamento do livro, bate-papo e sessão
de autógrafos com Ieda Nolasco.
A obra traz reflexões que ajudam o leitor
a compreender o significado de uma existência bem posicionada e bem vivida.
Ieda Nolasco é especialista em Língua Estrangeira Moderna, empresária, apresentadora de televisão, cantora gospel e escritora.

PALESTRA: RESILIÊNCIA – O
QUE É? PARA QUE SERVE?
Segunda-feira, dia 25, 19h30
Livrarias Curitiba – Shopping
Estação
Participe da palestra e sessão de autógrafos com Paulo Roberto de Araújo.
Você consegue lidar com os problemas,
adaptar-se às mudanças, superar obstáculos e resistir às pressões diárias? Conhece
alguém que já teve surto psicológico, emocional ou físico? Venha ao
encontro e descubra como adquirir a resiliência e usá-la em todos os
aspectos de sua vida.
Paulo Roberto de Araújo é especialista em Gestão Estratégica de
Pessoas, coaching e autor dos livros A Bíblia e a Administração de
Conflitos, A Bíblia e a Gestão de Pessoas, A Bíblia e as Competências
Comportamentais e O Jovem Mensageiro. É palestrante nacional e internacional e professor do ensino superior.
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CURITIBA, SUA LINDA
Terça-feira, dia 26, 19h
Livrarias Curitiba – Shopping Estação
A Editora InVerso fará uma belíssima homenagem à cidade de
Curitiba, em comemoração aos 326 anos da capital do Paraná.
O encontro terá um bate-papo com os autores Washington Takeuchi
(Saudades do Ninho, fotografia), Elizabeth Titton (Reconto, artes visuais), Gloria Kirinus (Sete Quedas, Sete Anões e Um Dragão, infantil),
Carlyle Popp (O Senhor da Minha História, romance), Jean Foucault
(Cinquenta e Dois Clics de Curitiba, poesia e fotografia) e Frank Engelbert (Querendo Ser Elvis, romance) - no qual todos os livros possuem no enredo a temática com a cidade modelo.

FILOSOFIA DO COTIDIANO
Quarta-feira, dia 27, 19h30
Livrarias Curitiba – Shopping Palladium
Lançamento do livro, bate-papo e sessão de
autógrafos com Luiz Felipe Pondé.
A obra menciona que filosofar nunca foi sobre
deixar você feliz. É que andam mentindo muito
por aí. Filosofar está mais ligado ao despertar do
sonambulismo. Essa é proposta do autor nesta
conversa com você.
Luiz Felipe Pondé é doutor em Filosofia pela USP, vice-diretor e
coordenador de curso da Faculdade de Comunicação e Marketing da
Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), professor da PUC-SP.
É autor de diversas obras, colunista do jornal Folha de S.Paulo e comentarista da TV Cultura.

PALESTRA: VOU ENLOUQUECER!
COMO DAR CONTA DE TUDO?
Quinta-feira, dia 28, 19h30
Livrarias Curitiba – Shopping Palladium
O Conselho Regional de Psicologia do Paraná (CRP-PR) convida
toda a comunidade para a palestra com a psicóloga Thalita Roque
Martins (CRP 08/24128).
No encontro ela irá falar sobre os desafios de quem nunca sonha em
estar sempre com a aparência impecável, ter a casa limpinha, se destacar no trabalho, ser uma mãe excelente, estar sempre em contato
com as amigas (os) e ser uma esposa parceira.
Thalita Roque Martins é especialista em Terapia Cognitivo Comportamental com experiência em atendimento clínico e na área do comportamento alimentar.

EWALD – UM ALEMÃO
Quinta-feira, dia 28, 18h30
Livrarias Curitiba – ParkShoppingBarigüi
Lançamento do livro, bate-papo e sessão de
autógrafos com Luiz Carlos Schroeder.
A obra conta as aventuras de um menino, sua infância e a rica experiência ao lado do pai Ewald –
um descendente de mestres-cervejeiros alemães
que deixa o Rio Grande do Sul e instala sua pequena indústria de bebidas em meio à floresta do Oeste do Paraná.
Luiz Carlos Schroeder foi advogado, vereador, professor universitário
e juiz do trabalho. Reside na zona rural da Serra Gaúcha, onde cuida
de lavandas e oliveiras.
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Londrina
SER AMADA OU SER ÚTIL
Quinta-feira, dia 21, 19h30
Livrarias Curitiba – Catuaí Shopping
Londrina
Lançamento do livro, bate-papo e sessão
de autógrafos com Zeca de Medeiros.
Os valores de uma mulher precisam ser reconhecidos por completo,
em proporções diárias e não em frações como evidenciamos em muitas relações que perpetuam sem a menor possibilidade de êxito.
Zeca de Medeiros reside em Londrina há mais de 20 anos.

ORGULHO E PRECONCEITO – K-POP
Sábado, dia 30, 16h
Livrarias Curitiba – Catuaí Shopping Londrina
Lançamento do livro e sessão de autógrafos com Ana Paula Scolari.
O livro – inspirado na obra de Jane Austen
– aborda os dois lados da moeda e quando
esses dois sentimentos batem de frente, só o
amor pode curá-los.
Ana Paula Scolari é formada em Direito, Gestão de Recursos Humanos e especialista em
Gestão Pública. Ama literatura, arte e música,
especialmente K-Pop.

Ponta Grossa
ELLAS
Sexta-feira, dia 8, 19h30
Livrarias Curitiba – Shopping Palladium
Lançamento do livro, bate-papo e sessão de autógrafos com as organizadoras Rosenéia Hauer e Thatiane Prochner.
A obra é produzida integralmente por mulheres de diversas áreas do
conhecimento.

UM DIA A MAIS, UM DIA A
MENOS, EIS A QUESTÃO
Quarta-feira, dia 13, 19h30
Livrarias Curitiba – Shopping
Palladium
Lançamento do livro e sessão de autógrafos com Jefferson Machado.
A obra reúne os elementos exatos de reflexão, autorreflexão e estudos sobre o tempo.
Mostra de uma maneira simples e objetiva a
importância do tempo em nossa vida. Um questionamento
positivo, cheio de propriedades de grandes pensadores com suas respectivas frases e ensinamentos.

MISTÉRIOS DA TERRA SEM MAL
Quinta-feira, dia 14, 18h30
Livrarias Curitiba - Shopping Palladium
Lançamento do livro, bate-papo e sessão de autógrafos com Rosicler Antoniácomi.

Quatro adolescentes aceitam um convite inusitado que os leva a conviverem com xamãs e
criaturas lendárias em uma aventura através
de portais que abrigam os esquecidos mitos
das culturas guarani e kaingang.
Rosicler Antoniácomi é formada em letras
pela UEPG e é membro da Academia Ponta-Grossense de Letras.

SANTA CATARINA
Balneário Camboriú e Itajaí
UM MUNDO ESTRANHO – PARTE 1 – A MISSÃO
Quarta-feira, dia 27, 19h30
Livrarias Catarinense – Itajaí Shopping
Lançamento do livro e sessão de autógrafos com Felipe Praun Simão.
A obra de ficção é a primeira parte de uma
trilogia. O autor usa seus amigos como personagens e os fatos históricos da Segunda
Guerra Mundial como pano de fundo para
contar como ocorreu uma missão realizada
por um grupo de soldados do eixo (Alemanha, Itália e Japão) para tentar reverter a sua
provável derrota após o desembarque dos
aliados na Normandia.
Felipe Praun Simão tem 17 anos, é estudante e esse é seu primeiro livro.

Blumenau
CIRCO MUSICAL
Quarta-feira, dia 20, 19h30
Livrarias Catarinense – Neumarkt
Shopping
Lançamento do livro e sessão de autógrafos
com Elisa Maria Cordeiro e Rafaela Zondonai
Buchele.
A obra aborda a história de Tião, um menino do
interior que ama sua vida na fazenda em meio aos animais. Ele também gosta de cantar e criar canções junto com seus amigos.
Elisa Maria Cordeiro é artista, cantora, instrumentista, educadora
musical e escritora. Rafaela Zondonai Buchele é educadora musical
e escritora.

A CASA QUE ME FAZ BEM
Quinta-feira, dia 21, 19h30
Livrarias Catarinense – Neumarkt
Shopping
Lançamento do livro e sessão de autógrafos
com Maurílio C. Bugmann.
A obra trata de design de interiores e felicidade. O autor sempre se questionou como os ambientes em que vivemos podem contribuir para melhorar nosso estado de espírito.
Maurílio C. Bugmann é designer de interiores, engenheiro e mestre
em Educação. Há mais de 20 anos se dedica à pesquisa dos fatores
que contribuem para que as pessoas se sintam bem nos espaços que
utilizam.
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O CATADOR DE HISTÓRIAS
Terça-feira, dia 12, 19h30

Quinta-feira, dia 21, 18h

Livrarias Catarinense – Beiramar Shopping

Livrarias Catarinense – Beiramar Shopping

Lançamento do livro, bate-papo e sessão de autógrafos com Fernando Mansur.
A obra apresenta os temas profundos da vida espiritual e da teosofia com uma leveza e encantamento que torna sua leitura atraente. Com um
talento intuitivo, o autor consegue identificar o
ponto-chave de cada questão, e apresenta temas
complexos como se fossem fáceis e os coloca ao
alcance de todos.
Fernando Mansur é membro da Sociedade Teosófica no Brasil. Fez doutorado na Escola de Comunicação da UFRJ, tem livros publicados nas
áreas de comunicação radiofônica e filosofia de vida. Em Florianópolis apresenta o programa Cá Entre Nós, na TV Floripa.

BATE-PAPO SOBRE AUTO-HEMOTERAPIA
Sábado, dia 16, 10h
Livrarias Catarinense – Rua Felipe Schmidt, 60
Participe do bate-papo com Ida Zaslavsky e
saiba quem pode usar essa técnica e como ela
traz benefícios à saúde.
Ida Zaslavsky é enfermeira e desde 1982 trabalha com saúde primária, secundária e terciária.
A partir de 1993 sua trajetória aproximou-se das
terapias complementares nas áreas de trabalho
corporal de bioenergética e auto-hemoterapia.

OLHA PRA MIM!
Terça-feira, dia 19, 19h
Livrarias Catarinense – Beiramar Shopping
Lançamento do livro, bate-papo e sessão de autógrafos com Caroline Kern.
Nestas páginas, as violências sofridas não serão
algo para ser descrito objetivamente, mas para
serem materialmente refletidas em decorrência do horizonte social de onde são miradas, dos
contextos em que se inserem.
Caroline Kern é doutora em Educação pela
UFSC, professora universitária e desenvolve estudos e pesquisas nas áreas de educação especial, inclusiva e prisional.

NO CAMINHO DA SANTIDADE
Quarta-feira, dia 20, 20h
Livrarias Catarinense – Beiramar Shopping
Lançamento do livro e sessão de autógrafos com Maria Zoê Bellani.
Marcelo Henrique Câmara foi um filho e irmão extremamente dedicado à sua família. Foi surpreendido pela descoberta de um linfoma,
que evoluiu para leucemia. Enfrentou com extraordinária serenidade
o longo processo de luta pela vida, transformando o sofrimento em
fonte de esperança e fé para as pessoas que o procuravam.
Maria Zoê Bellani é mestre em Direito pela UFSC, servidora pública
federal e mãe de quatro filhos.
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Lançamento do livro e sessão de autógrafos com L.N. Albuquerque.
Bruno sempre levou uma vida tranquila. Porém, ela
vira de ponta cabeça quando, prestes a embarcar
para o Canadá, é presenteado com uma pedra preciosa por uma enigmática vendedora. Intrigado,
o rapaz descobre que a joia é a chave de um portal para a terra mística de Eredhen, onde a magia
existe em todo canto.
L.N. Albuquerque é um jovem estudante de Direito, adora o mundo jurídico, escreve desde sempre,
mas em 2015 decidiu investir na aventura que hoje
se tornou sua primeira obra publicada.

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS EM INGLÊS
Sexta-feira, dia 22, 18h
Livrarias Catarinense – Beiramar Shopping
O CNA promove o Storytelling como um momento divertido entre
as crianças e uma nova língua.
Tragam os pequenos e venham ouvir incríveis histórias, estimular a
imaginação e a criatividade.

FILOSOFIA CLÍNICA
Quarta-feira, dia 27, 19h30
Livrarias Catarinense – Beiramar Shopping
Como lidar com os problemas existenciais e as
dúvidas diárias?
Descubra essas informações na palestra coordenada por Bruno Packter, que fará uma abordagem
terapêutica fundamentada no conhecimento e nos
métodos filosóficos.
Bruno Packter é pós-graduado em Filosofia Clínica pelo Instituto Packter e professor do mesmo curso na UNESC. Mais informações www.
centrofic.org

OFICINA DE LEITURA E TALENTOS LITERÁRIOS
Quinta-feira, dia 28, 15h
Livrarias Catarinense – Rua Felipe Schmidt, 60
Venha participar de um bate-papo descontraído, em que autores
da região irão compartilhar com leitores suas experiências e impressões sobre o cotidiano literário catarinense.
O encontro é aberto para todos que se interessam em fomentar a cultura local ou sonham em ser escritores no futuro. A mediadora desse
encontro será Inês Carmelita Lohn, autora de diversos livros.

RAIVA, QUEM NÃO TEM?
Quinta-feira, dia 28, 19h30
Livrarias Catarinense – Beiramar Shopping
Lançamento do livro, palestra e sessão de autógrafos com Patrícia Santos.
A proposta deste livro não é apenas conversar sobre o assunto, mas também fazer um percurso para
perceber, medir, encarar, transformar e seguir em
frente. A obra pode ser comparada a um crossfit
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emocional no qual, a cada estação do percurso, o leitor tem a oportunidade de entender como essa emoção se manifesta, que impactos
causa e, principalmente, como administrá-la.
Patrícia Santos é consultora, palestrante, coach e docente em cursos
de pós-graduação de diversas instituições de ensino do país. Já atendeu mais de 900 empresas e sua atuação tem como foco principal o
desenvolvimento pessoal e profissional.

Joinville
CLUBE DE XADREZ
Sexta-feira, dia 29, 18h
Livrarias Curitiba – Garten Shopping
O Núcleo de Estudos em Xadrez & Tecnologias e a UDESC convidam para uma sessão lúdica, troca de experiências e aprendizado
de xadrez.
Venha testar sua inteligência, estratégias e se divertir com peões, bispos, torres, cavalos e tente derrubar o rei de seu adversário.

SÃO PAULO
São Paulo, Diadema, Taboão da Serra,
São José dos Campos
A IRA DOS VINTE ANOS
Quinta-feira, dia 7, 19h30
Livrarias Curitiba – Shopping Metrô
Tucuruvi (São Paulo)
Lançamento do livro, bate-papo e sessão de autógrafos com Joel Gomes.
Na obra o leitor entrará em toda espontaneidade
do autor que virou nos seus vinte anos e sentiu que
o tempo passou. Em meio às turbulências e inseguranças, o que marca nos dizeres dos versos é a
representação do caos de uma mente que explora
aqueles sentimentos varridos para o subconsciente.
Joel Gomes é estudante de letras, escreve desde os 14 anos, tendo sua
primeira poesia publicada em 2011 na Antologia Poesia na Brasa III.

OFICINAS CRIATIVAS COMPACTOR
Sábado, dia 9, 15h

A obra aborda assuntos relacionados aos sonhos que deixamos para
trás quando nos tornamos adultos e somos “engolidos” pelo mundo
moderno. Uma aventura inusitada e envolvente na busca de quem
realmente somos e da verdade de cada um de nós.
Ana Pirolo é escritora, artista visual, publicitária, mestre em Ciência
da Informação pela PUC-Campinas e autora de outros livros.

CLUBE DE LEITURA: MÃE LITERATURA
Terça-feira, dia 26, 19h30
Livrarias Curitiba – Shopping Metrô Tucuruvi (São Paulo)
Participe do clube de leitura, venha trocar ideias, compartilhar histórias e ampliar seu conhecimento.
Nessa edição o tema a ser debatido é a obra “Inferior é o Car*lh*”, de
Angela Saini, publicada pela editora DarkSide.
A mediação será feita por Cláudia Leonardi que é psicóloga, mãe,
blogueira alucinada por livros, idealizadora, administradora do Desafio dos 100 Livros em Um Ano e do site www.maeliteratura.com.br.

E NÃO É QUE DEU CERTO?
Sábado, dia 30, 15h
Livrarias Curitiba – Shopping Praça da
Moça (Diadema)
Lançamento do livro, bate-papo e sessão de
autógrafos com Tatola, Angelo, Dennys e Ricardinho dos programas Encrenca (Rede TV!) e
Quem Não Faz Toma! (89 FM).
Você sabia que o Tatola já foi corintiano por um
dia e que o Angelo quase virou craque do Verdão? Que o Ricardinho já viu o Raul Seixas de
cueca? Que o filho do Mick Jagger foi responsável pela origem do Encrenca? E que tal saber como foi o improvável
encontro entre Ricardinho e Rod Stewart na Índia? Ou pior: descobrir
como o Dennys quase causou a morte do guitarrista do Legião Urbana?
Líderes de audiência, a trupe do Encrenca faz grande sucesso na TV,
rádio e redes sociais.
-Serão distribuídas 200 senhas numéricas, gratuitas e exclusivas para
clientes Leio+, a partir de 9 de março, na Livrarias Curitiba do Shopping
Praça da Moça (Diadema).
-A senha é individual e o atendimento será feito pela ordem numérica.
Somente o portador do livro e da senha terá direito ao autógrafo e foto com
os autores.

Livrarias Curitiba – Shopping Metrô Tucuruvi (São Paulo)

-Nesse encontro será assinado somente o livro em quantidades ilimitadas
por pessoa.

Sábado, dia 9, 17h

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

Livrarias Curitiba – Shopping Praça da Moça (Diadema)
Tragam as crianças e venham se divertir com o uso dos produtos
Compactor e as atrações educativas para toda família.
As oficinas criativas serão coordenadas pelos profissionais do Ateliê Maria Flor, referência em ações de entretenimento infantil.

-No espaço das assinaturas é proibido usar celulares, máquinas fotográficas
ou qualquer outro equipamento para fazer selfies, vídeos ou gravações.
-O fotógrafo contratado irá registrar as pessoas ao lado dos autores. As
imagens estarão disponíveis gratuitamente em até 3 dias úteis no www.
facebook.com/grupolivrariascuritiba
-Fotos de celular e câmeras pessoais serão permitidas no momento do
autógrafo, desde que realizadas por um organizador do evento.

QUEM VOCÊ DEIXOU DE SER QUANDO CRESCEU
Quinta-feira, dia 21, 19h30
Livrarias Curitiba – Vale Sul Shopping (São José dos
Campos)
Lançamento do livro, bate-papo e sessão de autógrafos com Ana
Pirolo.

Consulte a programação completa no site
www.livrariascuritiba.com.br ou siga-nos no
twitter.com/livcuritiba. Também curta nossa página no
Facebook: www.facebook.com/grupolivrariascuritiba.
Programação sujeita a alterações. Todos os eventos têm entrada gratuita.
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LER&CIA / Agenda Cultural
CLUBES DE CONVERSAÇÃO
Venha falar diferentes idiomas em um
ambiente animado e descontraído.
Confira a programação de março:

INGLÊS
Data: Toda quintafeira, às 19h10
Local: Livrarias Catarinense
– Itajaí Shopping

BLUMENAU
PARANÁ

CURITIBA
ALEMÃO
Data: Sextas-feiras, dias
8, 15, 22 e 29, às 18h30
Local: Livrarias Curitiba
– Shopping Curitiba
ESPANHOL
Data: Sextas-feiras, dias
8, 15, 22 e 29, às 19h
Local: Livrarias Curitiba
– Shopping Estação
FRANCÊS
Data: Sextas-feiras, dias
8, 15, 22 e 29, às 18h30
Local: Livrarias Curitiba
– Shopping Curitiba
ITALIANO
Data: Sextas-feiras, dias
8, 15, 22 e 29, às 20h30
Local: Livrarias Curitiba
– Shopping Curitiba
INGLÊS
Data: Sextas-feiras, dias
8, 15, 22 e 29, às 18h30
Local: Livrarias Curitiba
– ParkShoppingBarigüi
Data: Sextas-feiras, dias
8, 15, 22 e 29, às 20h15
Local: Livrarias Curitiba
– Shopping Estação

Conversation Hour
Data: Sextas-feiras, dias
15, 22 e 29, às 18h30
Local: Livrarias Curitiba
- Shopping Palladium
Tema do mês:
Connecting to Nature

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

PONTA GROSSA
INGLÊS
Data: Quintas-feiras,
dias 14 e 28, às 18h30
Local: Livrarias Curitiba
– Shopping Palladium
Tema: Cultura Pop
Data: Sextas-feiras, dias
15, 22 e 29, às 19h
Local: Livrarias Curitiba
– Shopping Palladium

SANTA CATARINA

BALNEÁRIO
CAMBORIÚ E ITAJAÍ
INGLÊS
Data: Toda quartafeira, às 20h10
Local: Livrarias Catarinense
– Balneário Shopping

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

JOINVILLE

ALEMÃO
Data: Toda quintafeira, às 18h30
Local: Livrarias
Catarinense – Neumarkt
Shopping

INGLÊS
Data: Quarta-feira,
dia 27, às 19h30
Local: Livrarias Curitiba
– Garten Shopping

ESPANHOL
Data: Toda segundafeira, às 19h
Local: Livrarias Catarinense
– Neumarkt Shopping

LIBRAS
Data: Quarta-feira,
dia 20, às 19h30
Local: Livrarias Curitiba
– Garten Shopping

INGLÊS
Data: Toda quartafeira, às 19h
Local: Livrarias
Catarinense – Norte
Shopping

SÃO PAULO

INGLÊS
Data: Toda sextafeira, às 18h30
Local: Livrarias Catarinense
– Neumarkt Shopping
ITALIANO
Data: Toda quartafeira, às 18h30
Local: Livrarias
Catarinense – Neumarkt
Shopping
FRANCÊS
Data: Toda terçafeira, às 19h
Local: Livrarias
Catarinense – Neumarkt
Shopping

INGLÊS
Data: Quintas-feiras, dias 14,
21 e 28, às 19h
Local: Livrarias Curitiba
– Shopping Leste
Aricanduva (São Paulo)
INGLÊS
Data: toda sexta-feira, às 19h
Local: Livrarias Curitiba
– Shopping Taboão
(Taboão da Serra)
INGLÊS
Data: sextas-feiras, dias
8, 15, 22 e 29, às 19h
Local: Livrarias Curitiba
– Vale Sul Shopping (São
José dos Campos)
• Dia 8: British Literature
• Dia 15: Learning
English With Netflix
• Dia 22: English History
• Dia 29: American Culture

APOIO:
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Programação sujeita à alteração.

ZOOM
Confira um dos destaques dos
eventos culturais de janeiro:

ROGÉRIO HOEPERS

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

JOINVILLE

Todo sábado, às 15h, no
Balneário Shopping

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

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

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

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
16h30 – ParkShoppingBarigüi
16h30 – Shopping Curitiba
17h – Shopping São José
17h30 – Shopping Mueller
17h45 – Shopping Estação

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

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

DIADEMA
Sábados (9, 16, 23 e 30), às 16h,
no Shopping Praça da Moça

FOZ DO IGUAÇU

SÃO JOSÉ
DOS CAMPOS

Todo sábado, às 16, no Catuaí
Shopping Palladium

Sábados (9, 16, 23 e 30), às
15h, no Vale Sul Shopping

FLORIANÓPOLIS

SÃO PAULO

Sábados, dias 16, 23 e 30
10h30 – Rua Felipe Schmidt, 60
15h – Beiramar Shopping
15h – Continente Shopping

Sábados (dias, 16, 23 e 30):
16h – Shopping Metrô Tucuruvi
17h – Shopping Leste
Aricanduva

ITAJAÍ

TABOÃO DA SERRA

Todo sábado, às 17h, no
Itajaí Shopping.

Sábados (9, 16, 23 e 30), às
16h, no Shopping Taboão

ANNA TODD

Cerca de 250 fãs se divertiram no
encontro com a escritora americana,
no dia 11 de janeiro, na Livrarias
Curitiba do Shopping Palladium da
capital paranaense. Ela veio lançar
a obra Stars – as estrelas entre nós,
conversou com o público, respondeu
diversas perguntas sobre a obra,
a carreira e assinou mais de 400
exemplares de seus livros.
MARÇO E ABRIL DE 2019
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LER&CIA / Holofote

LIGIA GUERRA,
ESCRITORA E PSICANALISTA

>> Os desafios e dilemas da mulher – e de seus relacionamentos

–, são os temas de estudo da psicanalista e escritora Ligia
Guerra. Para ela, as mulheres vivem um momento de conquistas,
empoderamento e de uma nova consciência, mas estão cansadas
e emocionalmente exaustas. Isso prejudica a autoestima e os
relacionamentos. Na obra Amor sustentável, lançada recentemente,
a escritora discute os sucessos e os fracassos da relação conjugal.

LER&CIA | Seu último livro fala sobre re-

lacionamentos e amor. Como driblar os
problemas do dia a dia e fazer o relacionamento prosperar?
Ligia Guerra | Acredito que não “driblar”
os problemas do cotidiano é um excelente começo! Os problemas existem
e sempre existirão, mas não nos sentirmos desamparados para administrá-los
é o que torna duas pessoas uma família. Nós podemos resolver várias situações complexas com interesse mútuo,
mas com a indiferença tudo se agrava.
Quais os maiores erros de homens e
mulheres que acabam com os relacionamentos?
Eu trabalho várias questões no
meu livro Amor sustentável, desde o
excesso ou a falta de intimidade, o
analfabetismo emocional, as sombras da sexualidade, o ciúme patológico e tantos outros.
E quais atitudes podem levar a um amor
sustável?
Não existem regras de ouro, existem “olhares de ouro”. São olhares
atentos, acolhedores, compreensivos, interessados, empáticos, lascivos, afetivos e cúmplices. Parceiros
que se enxergam de forma diferenciada e que não se tornam invisíveis
ao seu próprio processo de cresci70
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mento e que também não tornam o
parceiro invisível, independente do
tempo que estejam compartilhando
as suas intimidades.
Ficar sozinho ainda é um dos grandes
medos de homens e mulheres? Por quê?
Sim. A solidão ainda é um fantasma aterrorizador. O problema é
que muitos desejam viver um grande
amor, mas quantos estão realmente
dispostos a se dedicar ao parceiro de
forma real, comprometida e honesta? É a boa e velha história, “eu quero
ter dinheiro, mas não quero economizar”. A grande maioria das pessoas só
deseja ter o melhor de cada situação.
Para você, o que significa ser feliz no
amor?
É sermos amados nos dias em que
menos merecemos, nos dias em que
estamos chatos, inseguros, vulneráveis. Acima de tudo, é termos a mesma
capacidade de fazer isso pelo parceiro.
Tem coisa melhor do que sermos valorizados por ser quem somos, em um
mundo que nos cobra perfeição e produtividade o tempo todo?!
Você também já escreveu um livro sobre
mulheres. Qual acha que são os maiores
angústias das mulheres hoje em dia?
Estamos em uma época curio-

DIVULGAÇÃO

sa, de muitas conquistas, empoderamento e de uma nova consciência
acerca dos nossos potenciais. Contudo, tenho percebido a mulher
cansada, exausta emocionalmente!
A sensação que eu tenho é que
embora estejamos conquistando mais
partilha com os nossos pares (embora
ainda falte muita consciência por parte dos homens em relação as suas responsabilidades familiares), a própria
mulher ainda se cobra muito.
É como se soubéssemos o que de
sejamos do trabalho, dos pares, da
família, dos amigos e de alguns projetos futuros, mas que ainda não conseguimos responder o que desejamos
de nós mesmas. Na minha percepção
falta para a mulher o tempo do “ fazer
nada” e se sentir bem com isso, sem
culpas e neuroses.
Como acha que suas obras conversam
com os leitores e o ajudam a enfrentar
os problemas do dia a dia?
Com humanidade, muita humanidade! A minha única intenção, se
assim posso dizer, é ajudar as pessoas
a se amarem. Parece loucura? Acredite, não é.
As pessoas mentem muito para si
mesmas. Rejeitam- se. Sabotam-se.
Repetem padrões de relacionamentos destrutivos porque sequer percebem que os problemas de uma vida
a dois, começam nelas mesmas. l

CONHEÇA
A OBRA
AMOR SUSTENTÁVEL
Sextante
R$ 34,90

