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A atriz e apresentadora Fernanda Rodrigues encontrou na maternidade o papel para a vida. Na primeira
gestação, de Luisa, hoje com 9 anos, começou a escrever seus sentimentos e experiências em um blog. Hoje,
também é mãe de Bento, de 2 anos, continua o trabalho com o blog e compilou alguns de seus textos e dicas de profissionais no livro Meu jeito de ser mãe, que
chega como um ombro amigo para as novas mamães.
Ainda no tema mães, lembramos algumas das personagens mais icônicas do cinema. Divirta-se tentando
encontrar semelhança entre elas e a sua mãe.
Para quem se interessa por arte, trazemos uma matéria sobre a volta do lettering, um estilo de escrita manual que traz um suspiro em meio ao momento tecnológico em que vivemos.
Confira, ainda, dezenas de ofertas de livros, games,
informática, áudio e vídeo, itens geek, papelaria e brinquedos. E se você está em busca de um presente para
o Dia das Mães ou Dia dos Namorados, compilamos
dicas para agradar seus amores. Quer mais ofertas?
Confira a seleção especial de produtos para os clientes
Leio+ e também a promoção Sou Louco Por Livros,
com livros a partir de R$ 9,90.
Boa leitura!
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Ofertas Geek
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LER&CIA / Curtas

1, 2, 3

PAPELARIA

CANETA QUE “APAGA”
Lançada há alguns anos, a linha Frixion Ball, da
Pilot (R$ 14,90 cada), tornou-se uma mania. Seu
grande diferencial? A tinta, importada do
Japão, pode ser apagada com a borracha
que vem na ponta. A caneta pode ser
encontrada em 10 cores (azul,
azul claro, verde, verde claro,
laranja, vermelho, rosa,
violeta, marrom e preta). E
ela tem outra funcionalidade
tecnológica: se o papel for
aquecido a uma temperatura de
60ºC, o que foi escrito também some! Para que as letras ou
desenhos reapareçam, é preciso resfriar a folha a menos 10ºC.
A Pilot ressalta que a maior vantagem do produto é o uso por
crianças que estão fazendo a transição do lápis para a caneta, e por
isso “erram” mais no começo, tanto na escrita de textos quanto em
contas de matemática.

CINEMA

ALADDIN
CHEGA AOS
CINEMAS
EM MAIO

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Após décadas de
espera, finalmente
está chegando às
telonas uma nova
versão de Aladdin, o
famoso personagem
da Disney inspirado
em um conto árabe. Desta vez em “carne e osso” – ao contrário
da animação de 1992, o longa deve estrear em 23 de maio e tem
como maior estrela Will Smith, que será o gênio da lâmpada.
Os papéis principais, de Aladdin e Jasmine, serão vividos pelos
não menos badalados Mena Massoud (da
série de filmes Jack Ryan) e Naomi Scott
(do filme Power Rangers), respectivamente.
Assim como a animação original e os
shows da Broadway, a nova versão também
é em forma de musical. E que tal fazer
um esquenta para o filme assistindo mais
uma vez ao desenho com o DVD Alladin
(Disney, R$ 19,90).
4
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DUPLAS INESQUECÍVEIS
DOS GAMES
MARIO E LUIGI

Os irmãos ítaloamericanos fizeram
sua primeira
aparição em
Mario Bros, jogo de
fliperama lançado em
1983. Desde então, é difícil
até contar em quantos games a parceria
foi repetida. Os encanadores sempre
se envolvem em confusões, tentando
proteger a Princesa Peach das garras de
vilões como Bowser ou Koopa.
SONIC E TAILS

O porco-espinho
mais rápido do
universo dos
games ganhou
uma raposa de rabo
duplo como parceira
logo no segundo jogo da
série, lançado em 1992 para o Master
System. Mesmo que a aliança não seja
tão frequente quanto a de Mario-Luigi,
podemos dizer que ambos marcaram
milhares de gamers, especialmente os
fãs da fabricante Sega.
KEN E RYU

Apesar de Ryu ser o
protagonista e Ken
o antagonista no
game que estreou
a franquia, em
1987, ambos ficaram
mundialmente famosos
com o lançamento da sequência Street
fighter 2, de 1991. Presença obrigatória
em qualquer fliperama, o título fez os
rivais – um japonês e um americano
– dominarem as mentes dos jovens
gamemaníacos na década de 90.

Curtas / LER&CIA
QUADRINHOS

SÉRIES

TURMA DA
MÔNICA CONTA
MONTEIRO
LOBATO

THE BIG BANG THEORY CHEGA AO FIM

Mauricio de Sousa
aproveitou que as obras de
Monteiro Lobato entraram
em domínio público este
ano e já “aprontou”: a
Turma da Mônica vai
invadir o Sítio do PicaPau Amarelo. Chegou às
prateleiras neste começo de
2019 uma releitura da obra
do grande autor brasileiro,
com Magali vivendo
Narizinho e Mônica como
a boneca de pano Emília.
Narizinho arrebitado traz
as primeiras peripécias
da protagonista no sítio e
também não deixa de fora a
vó dela, Dona Benta, bem
como outros personagens
marcantes: o Doutor
Caramujo, a Tia Anastácia,
a barata Dona Carochinha,
o Maestro Tangará, o sapo
Major Agarra, o Fura-Bolos
e a costureira francesa
Dona Aranha.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Às 22h do dia 2 de junho de 2019, no canal Warner. Os fãs brasileiros
já têm data e horário marcados para se despedir de Sheldon, Leonard,
Penny, Raj, Howard, Amy e Bernardette. A série The Big Bang Theory
chega ao fim após 12 temporadas e um sucesso estrondoso pelo mundo. O
capítulo final será especial, com uma hora de duração.
No mesmo dia, a Warner também fará uma maratona,
começando às 12h30, para marcar a despedida. A série
também pode ser levada para casa para ver quando e
quantas vezes quiser, com o DVD da 11ª temporada (R$
99,00). Para amenizar a saudade, os fãs podem assistir à
série Young Sheldon, que conta a história da infância do
personagem principal de The Big Bang Theory.

CINEMA

ELTON JOHN CHEGA
ÀS TELONAS
Na esteira do sucesso de Bohemian
Rhapsody, chega aos cinemas, no final
de maio, o filme Rocketman, musical
que narra a vida do cantor Elton John.
O longa já ganhou trailer e se vê envolto
em uma série de polêmicas. A mais
forte delas é em relação à classificação
indicativa, que pode ser de recomendação
somente para maiores de 18 anos. O filme
será estrelado por Taron Egerton (de
Kingsman) e promete contar a trajetória
do astro da infância à atualidade,
passando pelas lutas de John contra os
vícios em drogas, sexo e compras.
MAIO E JUNHO DE 2019
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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

Qual personagem ou artista
mais se parece com a sua mãe?

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

A minha mãe se parece muito com
a Cecília Meireles, poetisa. Fisicamente, os
olhos e o formato do nariz. De formação,
ambas são professoras. Imagino que o cultivo
das boas palavras é uma marca das duas.”
Guga Cidral é ator, músico e escritor, integrante do grupo Tupi Pererê.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
• Vale Sul Shopping (12) 3307-5514
DIADEMA
• Shopping Praça da Moça (11) 4051-2704
TABOÃO DA SERRA
• Shopping Taboão (11) 4701-5082

BALNEÁRIO CAMBORIÚ
• Balneário Shopping (47) 3263-8512
BLUMENAU
• Neumarkt Shopping (47) 3144-9100
• Norte Shopping (47) 3057-2404

Minha mãe é muito extrovertida e,
desde que me entendo por gente, gosta de
me fazer passar vergonha. Eu acho que ela se
parece muito com a ‘mãe’ de Fala sério, mãe!,
escrito pela Thalita Rebouças – no filme ela é
interpretada pela atriz Ingrid Guimarães. As duas,
tanto a mãe do livro quanto a minha mãe, gostam muito de
festas e de expor os segredos mais íntimos das filhas. O legal é
que, no fundo, apesar de ser esquisito, adoro esse jeitinho dela!”
Giovanna Vaccaro é escritora, autora romance E se...

CRICIÚMA
• Nações Shopping (48) 2101-8940
FLORIANÓPOLIS (48) 3271-6000
• Rua Felipe Schmidt, 60 • Beiramar Shopping
• Continente Shopping
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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Para descrever a semelhança dentre
ícones, a meu ver, extraindo de um lado a
maior musa inspiradora da minha vida – minha
mãe – e assemelhá-la com as das artes, parti
do princípio da exclusão, pois, entre milhares,
sempre uma terá algo semelhante àquela, mas
não num todo. Entretanto, como dito, por exclusão, as
que vêm em meu pensamento neste instante, pelas
formas de agir diante dos demais, escrever, atuar ou
impor-se nas mais diversas situações, sem dúvidas são
Cora Coralina, poetisa, e a atriz Irene Ravache. Uma,
pela simplicidade que levou a sua vida, dando valores
às mínimas coisas, sendo perseverante até o final. A
segunda, por destacar-se em suas personagens quando
lhes são incorporadas, de forma fora do comum. Ambas,
certamente, compõem o perfil da minha amada mãe.”
Mauro Felippe é poeta, autor do livro Nove.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

LONDRINA
• Catuaí Shopping (43) 3294-8300

Foto de Chico Max

Imagine um dentista. Trinta
anos de vida profissional. Na
mais estrita gentileza e cordialidade com seus clientes.
Até que, num dia de raro mau
humor, ante um paciente particularmente desagradável, acaba
se alterando. E dizendo o que
nunca diria.
O paciente registra em vídeo
o destempero. Com relações em
rede, faz chegar a mensagem a
milhares de pessoas. Que, por
sua vez, nunca tinham tido notícia daquele profissional. Seguem compartilhando o vídeo.
Pela chacota. Pelo gozo ante o
desequilíbrio alheio.
Já para o dentista em sua solidão, para os filhos na escola,
para o sócio de consultório e
para todos que por ele tenham
amizade e apreço, a cena do vídeo é menos engraçada.
Em função disso, talvez seja
mais verdadeiro e mais justo
admitir que a ética não seja um
atributo do ser. Mas do agir.
Porque ora agimos de maneira
mais adequada a princípios de
conduta estabelecidos por nós
e para nós. Ora transgredimos
feio, em nome de algum interesse que nos tenha atrapalhado as
ideias. Ou de uma oscilação de
potência que nos tenha desequilibrado a alma.

Prepare-se para repensar o que pensam de você.
Você pode até fingir que não, dizer que não está nem
aí, mas a verdade é que todos nós nos importamos mais
do que gostaríamos com a opinião dos outros.
Aí está o problema: você tem pouquíssimo controle

Clóvis de Barros Filho

sobre o que dizem a seu respeito.

é palestrante e professor. É autor,
entre outros livros, de Shinsetsu:
o poder da gentileza, Felicidade ou
morte (com Leandro Karnal) e
Ética e vergonha na cara! (com
Mario Sergio Cortella).

Tanto faz seu esforço em ser gentil, simpático e sorridente todos os dias. Basta um conhecido vê-lo de
longe num dia de fúria (quem nunca?) e pronto: sua
reputação já era.
Neste livro, os professores Clóvis de Barros Filho e

Foto de María Gómez García

Luiz Peres-Neto explicam com leveza e bom humor
a importância da reputação na vida em sociedade e
o modo como ela vai sendo construída ao longo de
nossa vida.

“O Clóvis é pop e vai pegar superbem pra
você ser visto com um livro dele.”

Luiz Peres-Neto é profes-

Fábio Porchat - Humorista e apresentador de televisão

sor e doutor em comunicação
e política pela Universidade
Autônoma de Barcelona. É organizador, com Joan Botella, do
livro Éticas em rede: políticas de
privacidade e moralidades públicas.

9 788595 084957

Garoto devora universo

Todas as cores do céu

Reputação:
Um eu fora do meu alcance

O invisível aos olhos

De 49

De 44

De 39

De 4990

Para

Para

Para

Para

,90

,90

44,90

,90

40,40

A NA M A R I A BR AGA

Para preservar a pureza em seu coração, ela recebe um
misterioso pergaminho que fortalece suas crenças de que é
possível espalhar Luz por onde passa. Seu maior poder, o
amor, será a chave para que ela interprete os sentimentos
das pessoas à sua volta.

Envolva-se nesta emocionante história e descubra como pequenas atitudes podem trazer grandes transformações para
a sua vida e para a humanidade.

44,90

Bestseller com mais
de 150 mil livros vendidos

À ESPERA
DOS FILHOS

ANA CLARA

L uz
da

À ESPERA dos
FILHOS da LUZ

Em um redemoinho de emoções com desfechos surpreendentes,
suas virtudes e imperfeições se intensificarão em uma mistura
de medo e fé, desilusão e esperança, receio e confiança.

ANA MARIA BRAGA

A NA CLA R A É U M A M EN I NA SON H A DOR A.

Cheia de esperança, vê a beleza e a magia da vida em tudo.
Mas, conforme cresce, percebe que o mundo não é exatamente como imaginava e decepciona-se com a maneira como as
pessoas se relacionam no vilarejo onde vive.

35,90

ANA MARIA
BRAGA

Para sempre Alice

Corra para ser feliz

O Silmarillion

À espera dos filhos da luz

Arte de Animais fantásticos Os crimes de Grindelwald

Luzes, câmera e magia!
- Animais fantásticos

De 39,90

De 49,90

De 6990

De 39,90

De 189,90

De 89,90

Para

35

,90

Para

44

Os outros da Biblia

A Origem
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De 49,90
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Para

,90

44

,90

Para

62

,90

Para

35

,90

Para

161

,40

Para

76,40

Cartas a Malcolm

O amor de um duque

Animais fantásticos Notícias extraordinárias

Os arquivos da magia Animais fantásticos

De 3490

De 39,90

De 29,90

De 149,90

Para

31

,40

Para

35

,90

Para

25

,40

Para

127,40

LITERATURA

LER&CIA / Livros

DE R$ 44,90

POR R$ 40,40

LANÇAMENTO

DE R$ 59,90

POR R$ 53,90

LANÇAMENTO

DE R$ 49,90

POR R$ 44,90

LANÇAMENTO

DE R$ 44,90

POR R$ 40,40

A IMPOSSÍVEL FACA
DA MEMÓRIA

GUERRA SEM FIM

BLADE RUNNER

JOGOS MALIGNOS

JOE HALDEMAN / Aleph

PHILIP K. DICK / Aleph

ANGELA MARSONS/ Gutenberg

LAURIE HALSE ANDERSON/ Valentina

Quando a humanidade faz o primeiro contato com uma raça extraterrestre, inicia-se uma guerra espacial que durará séculos. Inspirado
na experiência de Joe Haldeman na
Guerra do Vietnă, a obra é um clássico da ficção científica militar.

Philip K. Dick cria uma atmosfera
sombria e perturbadora para contar uma história impressionante.
Aborda questões filosóficas profundas sobre a natureza da vida, da
religião, da tecnologia e da própria
condição humana.

Quando o corpo de um estuprador
é encontrado mutilado, a equipe
da detetive Kim Stone é chamada.
Logo fica claro que há alguém ainda mais sinistro por trás do que parecia ser apenas um crime de vingança.

Andy e sua filha adolescente passaram cinco anos viajando de caminhão, fugindo das lembranças.
De volta à sua cidade natal, ele se
vê atormentado pelos horrores de
guerra que testemunhou.

LANÇAMENTO

DE R$ 49,90

POR R$ 44,90
SADIE
COURTNEY SUMMERS /
Plataforma 21

Uma garota de 13 anos foi
brutalmente assassinada. A
pequena Mattie era a única
conexão de sua irmã mais
velha, Sadie Hunter, com o
mundo. Agora, tudo o que
a garota de dezenove anos
quer é fazer justiça com as
próprias mãos.

8
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LANÇAMENTO

DE R$ 49,80

POR R$ 44,80
O SOL AINDA BRILHA
ANTHONY RAY HINTON/ Vestígio

Preso por um erro de identidade e
condenado à cadeira elétrica, Anthony Ray Hinton acreditava que
a verdade provaria sua inocência.
À medida que aceitava o próprio
destino, tornou-se luz na escuridão
para si mesmo e para seus colegas.

LANÇAMENTO

DE R$ 39,80

POR R$ 35,80
UM CASAMENTO
CONVENIENTE – LIVRO 1
TESSA DARE/ Gutenberg

Com metade do rosto desfigurado
pela guerra, Duque de Ashbury sofre com a rejeição. Para ter um herdeiro, ele passa a buscar uma mulher que aceite um casamento de
conveniência.

Ofertas válidas de 02/05/2019 a 30/06/2019, 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

Livros
HISTÓRIA

Histórias divertidas
para ler e brincar!

LANÇAMENTO

DE R$ 42,00

POR R$ 37,80
OS VELHACOS
HELENA DOUTHE, FRANCCIS YOSHI
KAWA/ Autores Paranaenses

História de uma idealista lutando para defender a honra de seus
antepassados, debaixo de amor
e fogo cruzado. Esse romance segue desde o tempo das revoltas até
meados dos anos 70, recheado de
aventuras e reviravoltas.

DE R$ 44,90

POR R$ 40,40
AS ÚLTIMAS NOTÍCIAS
DO SAPIENS
SILVANA CONDEMI, FRANCOIS
SAVATIER/ Vestígio

O Homo Sapiens é mesmo uma
espécie surpreendente. Dos australopitecos ao Neolítico, a fascinante saga de um estranho primata, transformado para sempre pela
evolução e pela cultura.

POR R$ 59,90
HISTÓRIA DA BRUXARIA
BROOKS ALEXANDER/ Goya

Da feitiçaria antiga aos recentes
movimentos neopagãos, os autores examinam a gênese, o auge e
o declínio da caça às bruxas e revelam como a bruxaria sobreviveu,
ressurgiu, se reciclou e atua na sociedade contemporânea.

Classicos Disney

Black Panther

Vampirina

Wifi Ralph

Shimmer And Shine

Enrolados Outra Vez

Wifi Ralph

Grandes Aventuras
de R$ 109,00 por R$ 97,90

Wakanda Para Sempre
de R$ 109,00 por R$ 97,90

LANÇAMENTO

DE R$ 66,60

Princesas

DE R$ 59,90

POR R$ 53,90
ADÃO E EVA, A
PRIMEIRA HISTÓRIA
DE AMOR
BRUCE FEILER/ Zahar

O autor apresenta um olhar
revelador sobre uma das histórias mais famosas de todos
os tempos, mostrando o que
Adão e Eva podem nos ensinar
sobre relacionamentos.

A Família Sangueson
de R$ 109,00 por R$ 97,90

DE R$ 39,90

POR R$ 35,90
COMO FUNCIONA
O FASCISMO
JASON STANLEY/ LPM

Jason Stanley estabelece os dez
principais fundamentos do fascismo. Para ele, apenas identificando
as políticas fascistas poderemos resistir aos efeitos mais danosos e retornar aos ideais democráticos.

Quebrando a Internet
de R$ 109,00 por R$ 97,90
LANÇAMENTO

Histórias Encantandas
de R$ 109,00 por R$ 97,90

Duas Gemeas Demais
de R$ 109,00 por R$ 97,90

LANÇAMENTO

DE R$ 89,90

POR R$ 80,90
AS BRUXAS
STACY SCHIFF/ Zahar

Meu Primeiro Livro
de Quebra-cabeça
de R$ 65,00 por R$ 57,90

Um dos mais sombrios episódios do passado norte-americano revelado. 1692, Nova
Inglaterra. A puritana aldeia
de Salem assistiu à execução
de catorze mulheres, cinco homens e dois cachorros – todos
acusados de bruxaria.

MAIO E JUNHO DE 2019
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Meu Primeiro Livro
de Quebra-cabeça
de R$ 65,00 por R$ 57,90
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LER&CIA / Entrevista
Com dois filhos,
Elisama Santos ensina
sobre comunicação
não violenta e outras
atitudes essenciais
para melhorar o
relacionamento familiar.

DIVULGAÇÃO

COM RESPEITO
E SEM VIOLÊNCIA:
A CRIAÇÃO DE FILHOS
QUE TRANSFORMA
A SOCIEDADE
Por Melina Pockrandt

>> É comum ouvir nas rodas de conversa no mundo real e virtual

a frase: “filhos não vêm com manual”. Sendo assim, pais e mães
devem fazer o que acreditam ser o melhor para as crianças, já
que não existe uma fórmula mágica para a criação de filhos.
Tudo isso é verdade, porém, há um detalhe que não pode ser
esquecido: estudos e pesquisas são realizados periodicamente e
apresentam evidências científicas que não deveriam ser ignoradas
na hora de escolher métodos ou estratégias de educação.
10
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A velha máxima do “comi e não
morri” – que se refere aos cuidados
nutricionais mais rigorosos de pais e
mães do século XXI em comparação
a gerações anteriores – tem sido utilizada para diferentes áreas, como
“apanhei e sobrevivi” ou “meus pais
gritavam comigo e estou ótimo”.
Questionando algumas estratégias
da educação de filhos de gerações
passadas, estudiosos do comportamento humano têm mostrado
como é possível criar crianças para
se tornarem adultos emocionalmente saudáveis e resilientes utilizando
uma educação não violenta.
Elisama Santos, autora do livro
Educação não violenta – Como estimular autoestima, autonomia, autodisciplina e resiliência em você e
nas crianças, que esteve, no dia 8 de
março, na loja da Livrarias Curitiba

Entrevista / LER&CIA
do Shopping Palladium, para lançar a obra, fala sobre
o assunto em entrevista exclusiva à LER&CIA.
LER&CIA | Mesmo que os pais não batam nos filhos, a violência pode estar presente?
Elisama Santos | A nossa linguagem habitual é violenta. Estamos acostumados a estimular mudanças
de comportamento utilizando a culpa, a vergonha e
a dor como motivadores. E isso, por si só, é muito violento. “Se não tomar banho, ninguém vai querer ficar
perto de você!”, “assim a mamãe fica triste”. Esses são
exemplos corriqueiros do quanto o nosso jeito de educar foca na dor e não no autodesenvolvimento.

“

Educar de maneira não violenta é
um exercício de autoconhecimento,
de revisitar-se diariamente.”
Elisama Santos

Quais são as principais bases da educação não violenta?
A base é a conexão. O desejo genuíno de se conectar
a si e aos filhos, de escutar os nossos sentimentos e necessidades e também os desejos e necessidades deles,
buscando o equilíbrio na relação familiar.
O que é e como praticar no dia a dia a comunicação não violenta?
A comunicação não violenta é um método de vida, uma
forma mais compassiva de enxergar a si e o outro. Podemos praticá-la com o exercício diário de sairmos dos
nossos julgamentos e nos concentrarmos na realidade
em si e em como ela reverbera em nós. Já reparou que
somos hábeis em rotular o comportamento do outro,
mas pouco capazes de descrever o que acontece dentro
de nós? Eis o exercício de não violência mais urgente e
também mais difícil.

LIVROS
EDUCAÇÃO NÃO VIOLENTA
– COMO ESTIMULAR
AUTOESTIMA, AUTONOMIA,
AUTODISCIPLINA E RESILIÊNCIA
EM VOCÊ E NAS CRIANÇAS

Elisama Santos
Paz e Terra
R$ 34,90

COMUNICAÇÃO
NÃO-VIOLENTA

Marshall B.
Rosenberg
Agora
R$ 94,50

COMO SE RELACIONAR
BEM USANDO A
COMUNICAÇÃO
NÃO VIOLENTA

Thomas
D’Ansembourg
Sextante
R$ 34,90

Você enfrentou resistência quando começou a falar sobre esse assunto?
Quebrar paradigmas levanta muitas resistências. As pessoas conhecem pouco sobre o tema, mas já
têm uma opinião formada; acreditam que quando abrimos mão
das punições seremos permissivos.
Sempre digo que entre o 8 e o 80
existem 72 opções.
Em sua opinião, quais são as principais causas dessa resistência?
Aceitar que bater em uma criança é
um ato de violência é também aceitar que fomos violentados em nossas
infâncias. Não digo com isso que os
nossos pais foram insuficientes em
sua missão, eles fizeram o melhor
que podiam com as ferramentas que
tinham. Mas foram violentos de diversas formas. Educar de maneira
não violenta é um exercício de autoconhecimento, de revisitar-se diariamente e isso dói porque nos faz
olhar com responsabilidade para
coisas das quais sempre fugimos.
Quais heranças recebidas das gerações anteriores mais prejudicam na
criação dos filhos?
A maior queixa que escuto dos pais
é que não conseguem se controlar
quando estão irritados. Gritam,
batem. Se fôssemos ensinados a
lidar com as nossas emoções desde crianças, não estaríamos hoje
mais hábeis em conter as nossas
feras? Será que não seríamos menos reativos? O maior malefício
da educação tradicional é que não
nos educa emocionalmente. Somos analfabetos emocionais.
>>>
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Como mãe de dois filhos, você passa por momentos em que as crianças a “tiram do sério”?
Como consegue lidar com as situações mais desafiadoras?
Passei e passo. Meus filhos são crianças normais, que têm atitudes de crianças, enquanto
a sociedade me cobra produção, agilidade e
perfeição. Aprender a reconhecer minhas incapacidades momentâneas me faz mais capaz
de lidar com elas.
Quais são os principais benefícios – para crianças e
pais – de praticar a educação não violenta?
Os benefícios são inúmeros. No campo pessoal,
a criança cresce consciente de si, de suas potências e de como lidar com as suas limitações. No
interpessoal, aprende habilidades de relacionamento essenciais para um mundo melhor: empatia, negociação, resolução de problemas. E
no sistêmico, a sociedade se beneficia de receber seres mais conscientes do seu papel na comunidade.

COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA

1
2
3

Observado o fato, explique como a situação afeta você (identifique suas emoções e necessidades)
e tente entender o sentimento da outra pessoa em relação a esse fato. “Eu fico irritada ao ver os
brinquedos espalhados, pois sinto que você não está me ouvindo e me sinto sobrecarregada com as
tarefas de organização. Você está cansado demais para organizar suas coisas nesse momento?”

4

Ouça com empatia! Permita que a criança fale como está se sentindo, mesmo que não seja
agradável para você. Coloque-se no lugar dela, pensando como poderia ser, no exemplo
mencionado, desagradável parar o que está fazendo para arrumar os brinquedos.
“Eu vejo que você está desanimado para organizar esses brinquedos agora.”

5
12

A comunicação não violenta começa pelas emoções e decisões
racionais: o comunicador deve partir de empatia e compaixão decidindo
que o objetivo daquele diálogo é a resolução de um problema.
Para que a comunicação aconteça de maneira não violenta, é necessário observar os fatos e não
fazer julgamentos sobre eles. Por exemplo, ao invés de falar para a criança “você é preguiçosa
mesmo, olhe sua bagunça pela casa”, aponte o fato “vi que seus brinquedos estão espalhados”.

Expresse sua necessidade – que você identificou anteriormente – com um pedido claro,
citando ações concretas e sempre com uma linguagem positiva. Entender o sentimento
do outro não significa aceitar uma atitude inadequada: “Preciso de sua cooperação, ou seja,
que organize seus brinquedos. Você pode começar colocando as bolas dentro da
caixa.” Use um tom de voz calmo, não faça chantagens e não grite. l
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O melhor da ficção e não ficção
DA EDITORA PLANETA

2019!
TOS DO 1º SEMESTRE DE
EN
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NÇ
LA
S
DO
NS
GU
CONFIRA AL

POR ONDE FOR O TEU PASSO,
QUE LÁ ESTEJA O TEU CORAÇÃO
PE. FÁBIO DE MELO
DE: R$ 44,90 POR: R$ 40,40

SEJA A PESSOA CERTA
NO LUGAR CERTO

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

SOB O CÉU ESCARLATE

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

PARA TODAS
AS PESSOAS INTENSAS

O TERRORISTA ELEGANTE
E OUTRAS HISTÓRIAS

CIRCE

SE LIGA NESSA HISTÓRIA
DO BRASIL

VOCÊ ESTÁ NA LISTA VIP DE DEUS

O GAROTO DE LUGAR NENHUM

TUDO O QUE VOCÊ PRECISA
SABER SOBRE CIÊNCIA

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

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

AS GRANDES ESTRATÉGIAS
JOHN LEWIS GADDIS
DE: R$ 79,90 POR: R$ 71,90

JOSÉ EDUARDO AGUALUSA
E MIA COUTO
DE: R$ 41,90 POR: R$ 37,70

WALTER SOLLA E ARY NETO
DE: R$ 56,90 POR: R$ 51,20

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

Novas edições

A SABEDORIA
DA TRANSFORMAÇÃO

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

O TATUADOR DE AUSCHWITZ
HEATHER MORRIS
DE: R$ 46,90 POR: R$ 42,20

ARRUME SUA CAMA

WILLIAM H. MCRAVEN
DE: R$ 31,90 POR: R$ 28,70

O PROFETA

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

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

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

EM BUSCA DE WATERSHIP DOWN
RICHARD ADAMS
DE: R$ 69,90 POR: R$ 62,90

LANÇAMENTO

DE R$ 29,90

POR R$ 26,90
NÃO NEGOCIE COM
A PREGUIÇA
ALÊ PRATES / Best Seller

DE R$ 44,90

Conquiste o engajamento, pare de negociar com a
preguiça e assuma já o controle da sua vida! Enquanto
o comprometimento quase
sempre se baseia em uma
obrigação, a pessoa engajada sabe que existe um
sentido maior para dar os
passos necessários na direção dos seus objetivos.

DE R$ 39,90

POR R$ 40,40

POR R$ 35,90

A MENTE DO
EMPREENDEDOR

EMPATIA

KEVIN D. JOHNSON/ Astral Cultural

Jaime Ribeiro traz a importância
do desenvolvimento de habilidades necessárias em nós para lidarmos com um mercado de trabalho
cada vez mais competitivo e dinâmico, característico da era digital.

JAIME RIBEIRO/ Letramais

DIREITO

Essa obra ensina como interiorizar
a “mente do empreendedor”: um
jeito de pensar que foca nas lições
mais importantes e vitais de grandes nomes.

LANÇAMENTO

DE R$ 34,90

POR R$ 31,40
GESTÃO FÁCIL

DE R$ 59,90

OSÉIAS GOMES/ Gente

POR R$ 53,90

A receita secreta para que
você consiga gerar facilidades, montar uma equipe de
sucesso e multiplicar sua
empresa de maneira ágil e
fácil. Sem contar, é claro,
de poder desfrutar de noites melhores de sono com
a certeza de que tudo está
funcionando como deveria.

14

O INTERDITO PROIBITÓRIO
NO DIREITO BRASILEIRO DE
ACORDO COM O NOVO CPC
ANTONIO MARTELOZZO/ Bonijuris

Referência indispensável para todos
que operam no direito processual
civil, especialmente na defesa contra violência iminente à posse. Um
remédio judicial que procura impedir a concretização de uma ameaça,
evitando maiores conflitos e perdas.

MAIO E JUNHO DE 2019

NAS DATAS MAIS IMPORTANTES, PRESENTEIE
COM OS MELHORES DESCONTOS

O CONSTRUTOR
DE PONTES

14

MUNDO EM CAOS

HOLOCAUSTO
BRASILEIRO

FAÇA TEMPO

A VIDA NÃO
É JUSTA

de R$ 54,90

de R$ 59,90

de R$ 49,90

de R$ 44,90

de R$ 34,90

por R$ 48,90

por R$ 53,90

por R$ 44,90

por R$ 39,90

por R$ 31,40
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Ofertas válidas de 02/05/2019 a 30/06/2019, 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.

ADMINISTRAÇÃO

LER&CIA / Livros

OCÊ!

GERAL

POR R$ 116,90

DE R$ 20,00

POR R$ 35,90

POR R$ 17,40

A ASTROLOGIA
DE NÓS DOIS

UMA BREVE HISTÓRIA DO
HOMEM – PROGRESSO
E DECLÍNIO

O EU DE NÓS

HANSHERMANN HOPPE/ LVM

Livro de contos que passeia pela
ideia de que, muitas vezes, acabamos ficando com amargor acumulado em nossas veias porque não
falamos o que desejávamos ter falado.

MARILINA B. DE ALMEIDA LEÃO/
Autores Paranaenses

GARY GOLDSCHNEIDER/
Vergara e Riba

Um guia valioso para
compreender cada
uma das relações de
sua vida. Com capítulos
organizados por signo, este livro oferece conselhos práticos e
precisos para fazer com que os astros trabalhem para você.

POESIA

O direito à propriedade assegurado
e o livre-mercado foram essenciais
para o progresso da humanidade. A
pergunta a ser feita é: esses conceitos continuarão a evoluir?

DE R$ 49,90

POR R$ 44,90
TEXTOS
CONTRACULTURAIS,
CRÔNICAS ANACRÔNICAS
& OUTRAS VIAGENS
EDUARDO BUENO/ LPM

Pop, culto, engraçado, sério. Esse livro traz uma diversidade de temas
que, escritos ao longo dos últimos
30 anos, consagram Eduardo “Peninha” Bueno como um dos mais
talentosos intelectuais brasileiros.

DE R$ 32,23

POR R$ 29,00

DE R$ 37,00

POR R$ 33,30

AQUÁRIO DE AMOR

ÁRVORE MÃE – POESIAS

ALEXANDRA BARCELLOS/ Autores
Paranaenses

ALEXANDRA BARCELLOS / Autores
Paranaenses

Um livro de poesias arrebatadoras
sobre o quanto o amor pode nos
iluminar ou nos destruir ao longo
da vida. Um tsunami de emoções,
escrito pela poeta Alexandra Barcellos e ilustrado por Ju de Salvio, o
mergulho nesse aquário é uma experiência inesquecível.

Uma coletânea de poemas tocantes que fala sobre as conexões mágicas com a nossa ancestralidade.
O livro é dividido em cinco diferentes capítulos, que foram elaborados a partir da árvore genealógica da poeta paranaense Alexandra
Barcellos.
MAIO E JUNHO DE 2019
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Escolha aqui sua próxima leitura!
MARCOS ROSSI

O QUE É IMPOSSÍVEL
PARA VOCÊ?

O QUE É IMPOSSÍVEL PARA VOCÊ?

si, sua
ai percontra
apenas
o é um
palavra

DE R$ 129,90
DE R$ 39,90

MARCOS ROSSI

VEL

Livros / LER&CIA

Um médico obstetra desmaia ao retirar
o bebê do ventre da mãe. Um garoto
surfa além da arrebentação com as
muletas apoiadas sobre a prancha.
Mais de uma centena de ritmistas de
uma escola de samba observam em
silêncio o teste do cadeirante que quer
ser integrante da bateria. Um artista de
rua emociona as pessoas ao cantar "I
believe I can fly" aos domingos na
Avenida Paulista. O mascote do time
de basquete Chicago Bulls, Benny,
coloca sua máscara em um deficiente
físico, para delírio de todo o ginásio.
Um homem feito, advogado e pai de
dois filhos, tem um frio na barriga ao
encarar a plateia em sua primeira fala
como palestrante motivacional.
O que une estes episódios? Nascido
sem pernas e sem braços devido a uma
doença extremamente rara, a
Síndrome de Hanhart, estas são cenas
da incrível trajetória de vida de Marcos
Rossi, descritas com bem-humorada
vividez neste "O que é impossível para
você?".
Com a candura que somente os
corajosos possuem, Marcos compartilha
conosco, sem qualquer auto-piedade
ou vitimização, as circunstâncias de cada
uma das conquistas que atingiu em sua
busca diária pela superação dos
desafios e limites, tanto os nossos
quanto os que nos impõem. Ele nos
ensina a não carregar frustrações ou
tristezas para o dia seguinte. Sua
história nos mostra que é obrigatório
jamais desistirmos de nossos sonhos.
Ao final, talvez exista apenas uma coisa
realmente impossível: você permanecer
o mesmo depois de ter lido este livro.

O que é impossível
para você?
Marcos Rossi

O velho e o menino
Roberto Tranjan

Mãe fora da caixa
Thaís Vilarinho

A arte da guerra
Sun Tzu

Vai um cafezinho?
Luciana Medeiros

de R$ 34,90

de R$ 34,90

de R$ 39,90

de R$ 49,90

de R$ 49,90

por R$ 31,40

por R$ 31,40

por R$ 35,90

por R$ 44,90

por R$ 44,90
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>> Quem nunca tentou fazer

dieta e terminou frustrado
porque não conseguiu? E não
estamos falando só dos regimes
“malucos”, como a dieta da
lua, do sol ou qualquer uma
dessas que promete milagres.
Seguir uma indicação alimentar,
com permissões e proibições,
está, invariavelmente,
fadado ao fracasso.

É isso que afirma Rodrigo Polesso, autor do livro Este não é mais um
livro de dieta e certificado em nutrição otimizada para saúde e bem-estar pela Universidade Estadual de
San Diego, na Califórnia, EUA.
O autor defende o estilo a que
chamou de “Alimentação Forte”,
no qual a rotina alimentar deve ser
focada na qualidade e não na quantidade. “Ela deve ser flexível, saborosa e dinâmica, levando as pessoas
ao peso ideal e as mantendo lá sem
esforço”, diz. Para ajudar a desmitificar alguns conceitos e padrões, conversamos com Rodrigo Polesso sobre
controle alimentar, qualidade de
vida, compulsão e saúde. Confira a
entrevista exclusiva:
LER & CIA | Seguir uma dieta é uma das

maiores dificuldades de quem quer perder peso e cuidar da saúde. Por que é tão
difícil?
Rodrigo Polesso | Dieta é um conceito comprovadamente falho. Estudos de acompanhamento mostram
que elas não são sustentáveis em
longo prazo e que as pessoas voltam
a ganhar o peso perdido em grande parte. Elas são tão difíceis de se
fazer e sustentar justamente porque
são um esforço descomunal de se
seguir. Ou seja, dietas são inerentemente temporárias porque as pesso16
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PELO FIM DAS

DIETAS

Entrevista / LER&CIA

“

Estilo de vida saudável é
uma forma de se viver em
que você consome os alimentos
mais saborosos do planeta
Terra, focando na qualidade e
esquecendo completamente
a contagem de calorias ou
controle obcecado de porções.”

as simplesmente não gostam de sofrer por muito tempo.
A força de vontade das pessoas
tem limite e depois de um período
seguindo hábitos restritos, elas desistem e voltam aos anteriores. Dietas pregam tipicamente a implantação de hábitos forçados e que na
maior parte das vezes não são fundamentados em ciência nutricional
de qualidade. Por isso, defendo a
ideia de se implantar um novo estilo de vida alimentar, o qual, sim,
pode ser seguido pela vida inteira e
ainda com todos os benefícios de
saúde e emagrecimento.
Muitas pessoas se sentem fracassadas
quando não conseguem seguir uma
dieta, ficando com a autoestima abalada. Como sair desse ciclo?
Uma coisa é certa, não é fazendo
outra dieta. A única forma é mudando-se o paradigma. Esquecer os
esforços temporários e buscar um
estilo de vida saudável para atingir o mesmo objetivo de emagrecimento, porém de forma permanente. As pessoas tendem a se motivar
quando têm resultados gerados
pelo seu esforço. Isso, infelizmente, não acontece com dietas em
que o desafio é muito maior do que
os resultados, gerando frustração.

As dietas mais restritivas realmente levam a uma perda de peso. Isso é algo
possível de manter ou essa restrição irá
levar a uma compulsão?
Dietas restritivas são comprovadamente falhas. Quanto mais difíceis
de seguir, mais peso se perde rapidamente e mais se “reganha” facilmente depois também. O efeito
sanfona é o medo número 1 das pessoas que tentam perder peso e ele
só acontece quando você emagrece
com hábitos que vão contra o seu
corpo. Mas ele não acontece quando você emagrece jogando a favor
do seu corpo, como no estilo de vida
alimentar que proponho. Restrições
exageradas e falta de flexibilidade
acabam, sim, gerando comportamentos compulsivos e essa é uma
má ideia.
Qual a chave para cuidar da alimentação e do corpo sem sofrimento ou frustração?
Jogar a favor do corpo. É você entender que o que irá definir a sua
forma física e saúde não é a quantidade do que você come (não precisa
comer pouco), mas, sim, a qualidade do que se come (precisa-se comer melhor). Quando você começa
a focar nisso, o quanto se come torna-se mais natural. Vemos isso diariamente em pessoas que seguem os
hábitos da “Alimentação Forte” ou
qualquer estilo de vida baseado em
fisiologia humana e não em hábitos
restritos e artificiais.
Hoje, somos bombardeados na internet por blogueiras e “musas fitness”. Por
que essas personalidades têm tantos seguidores e que efeitos isso pode trazer
para nossa saúde?
Justamente porque elas representam a imagem de algo que estas
pessoas gostariam de conquistar. O
problema é que as pessoas não enxergam a verdade nos bastidores da >>>
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LER&CIA / Entrevista
maioria destas musas. Muitas delas sofrem absurdos para manter a
forma ou ainda acabam utilizando-se de meios artificiais variados para
atingir esse fim. As pessoas veem as
fotos bonitas, mas não enxergam os
meios por trás. Prender-se a essa adoração pode gerar sentimento de frustração constante. Ainda, estar em
forma é uma coisa, estar saudável é
outra completamente diferente.
Uma dieta saudável, além de poder levar
a um corpo mais magro, pode influenciar
na saúde e na qualidade de vida?
Não tem nada no dia a dia que influencie mais em nosso corpo e saúde do que a alimentação. Tudo no
organismo é construído com base
no que comemos, logo, uma “dieta saudável” é chave para qualquer
pessoa que busque saúde, longevidade e emagrecimento. A boa forma do corpo é uma consequência
natural de uma alimentação verdadeiramente correta e sustentável em
longo prazo, e isso não se consegue
com dietas. As pessoas querem forçar o corpo a emagrecer e isso acaba gerando o que vemos por aí: efeito sanfona e frustração. Precisamos
perder peso junto com nosso corpo,
respeitando sua fisiologia porque
queremos viver na melhor forma física e saúde possível.
O que é um estilo de vida verdadeiramente saudável?
É uma forma de se viver em que
você se nutre dos alimentos mais
saborosos do planeta Terra, focando na qualidade deles e esquecendo completamente a contagem de
calorias ou controle obcecado de
porções. Exemplos desses alimentos
são carnes de todos os tipos, peixes,
frutos do mar, ovos, laticínios integrais, legumes, folhas, nozes e castanhas, gorduras boas como manteiga,
óleo de coco, azeite de oliva, banha
18
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“

O efeito sanfona
é o medo número
1 das pessoas que
tentam emagrecer
e ele só acontece
quando você
emagrece com
hábitos que vão
contra o seu corpo.”

PARA LER

ESTE NÃO É MAIS
UM LIVRO DE DIETA
Editora Gente
R$ 34,90

de porco, bacon e uma infinidade de outros alimentos verdadeiros e que sempre fizeram parte da dieta tradicional humana.
É uma forma alimentar que te dá flexibilidade para “pisar na bola” de vez em quando sem problema algum ou risco de colocar tudo a perder. É um estilo de vida em
que você se exercita por se sentir tão bem
e disposto a ponto de querer fazer isso, não
fazer por obrigação quando se sente cansado e com falta de energia. Isso é um estilo
de vida verdadeiramente saudável.
Como seu livro pode ajudar os leitores?
Justamente mostrando como o corpo funciona em relação ao emagrecimento e
como construir no dia a dia, passo a passo, o estilo de vida da “Alimentação Forte”, que é justamente isso: uma dieta focada na qualidade do que se come e não
na quantidade. Ela deve ser flexível, saborosa e dinâmica, levando as pessoas ao
peso ideal e as mantendo lá sem esforço.
O livro quebra mitos nutricionais e dá liberdade alimentar, tudo de forma fácil e
simples de seguir. l

LANÇAMENTOS EXCLUSIVOS

EDIOURO

RAIMUNDO FAGNER:
QUEM ME LEVARÁ SOU EU
ISBN: 9788522001170
De:
Por:

R$ 49,90

R$ 45,00

FURACÃO ANITTA

O PODER OCULTO

A NÁUSEA

ISBN: 9788522001842

ISBN: 9788582781524

ISBN: 9788520943755

R$ 29,90

De:
Por:

R$ 26,90

De:
Por:

R$ 24,90

R$ 22,40

BOX GRANDES OBRAS
DE JANE AUSTEN VOL. 2

BOX ALEXANDRE DUMAS

EDIÇÃO COMEMORATIVA
ISBN: 9788520943793

ISBN: 9788520942277

ISBN: 9788520942475

BOX O SEGUNDO SEXO

De:
Por:

R$ 169,90

R$ 152,90

BRINCANDO COM
LUCCAS NETO
ISBN: 9788555461767
De:
Por:

R$ 24,90

R$ 22,40

De:
Por:

R$ 129,90

R$ 116,90

CLÁSSICOS LIGHT
De:
Por:

R$ 149,90

R$ 134,90

De:
Por:

R$ 59,90

R$ 53,90

A INGÊNUA LIBERTINA
ISBN: 9788520943809
De:
Por:

R$ 59,90

R$ 53,90

OVERWATCH

POLIANA MOÇA

O BEIJO NO ASFALTO

ISBN: 9788555460982

ISBN: 9788520922804

ISBN: 9788520943946

De:
Por:

R$ 59,90

R$ 53,90

De:
Por:

R$ 49,90

R$ 44,90

De:
Por:

R$ 34,90

R$ 31,90

FILOSOFIA

TURISMO

QUADRINHOS

LER&CIA / Livros

LANÇAMENTO

DE R$ 89,00

POR R$ 76,40

POR R$ 80,00

DE R$ 45,00

DE R$ 30,00

POR R$ 40,50

POR R$ 27,00

PEANUTS COMPLETO –
1967-1968 – VOLUME 9

VIAGENS VINHOS
HISTÓRIA

O MUNDO COMO EU VEJO

CHARLES M. SCHULZ/ LPM

MILTON MIRA DE ASSUMPÇÃO FILHO/
M. Books

Mais uma vez recorro ao meu estimado leitor e a minha querida leitora: discordem, concluam, concordem ou lamentem, mas sempre
leiam e formem sua própria peça
multifacetada da aventura do saber. A magia do conhecimento é
maior do que todos nós.

Traz histórias, as uvas, os terroirs,
os vinhos de várias regiões, da Argentina, Brasil, Chile, França, Itália
e Portugal. Roteiros e recomendações de vinícolas. Ilustrado com
mais de 450 fotos em cores.

FILOSOFIA – E NÓS
COM ISSO?
MARIO SERGIO CORTELLA / Vozes

Um dos grandes nomes da filosofia nacional, Mario Sergio Cortella
aborda um assunto profundo e necessário, e explica porque a Filosofia é tão importante para nossa vivência – ela estende a consciência e
fortalece a autonomia.

SOCIOLOGIA

SAÚDE

Aqui a genialidade de Charles
Schulz está no ápice, e Peanuts se
aproxima do final da sua segunda
década de vida. Charlie Brown segue com dificuldades no beisebol,
com a Garotinha Ruiva e com a temível Árvore Devoradora de Pipas.

LEANDRO KARNAL/ Contexto

LANÇAMENTO

DE R$ 39,90

POR R$ 53,90

POR R$ 61,00

UMA BREVE HISTÓRIA DO
FEMINISMO NO CONTEXTO
EURO-AMERICANO

REIKI SISTEMA
TRADICIONAL JAPÔNES

SINTONIA DE MÃE

JOHNNY DE CARLI / Anubis

ANTJE SCHRUPP / Edgard Blucher

Apresenta a essência da sabedoria do Sensei Mikao Usui de forma
objetiva e didática. O Reiki, utilizado pelo Sensei Usui, é uma técnica
sem muitas regras, com o objetivo
de facilitar seu entendimento.

Você compreenderá como funciona cada uma das etapas do aleitamento materno e da preparação da
mama até como saber se seu bebê
está satisfeito. Você se realizará ao
ver seu filho crescer com saúde e
amor.

POR R$ 35,90

Filósofas, rebeldes, ativistas: conheça a evolução do feminismo
nesta história em quadrinhos que
fala do direito ao voto e das ondas
feministas.
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DE R$ 67,90

DE R$ 59,90

ANDRESSA BORTOLASSO/ Luz da Serra

MAIO E JUNHO DE 2019

PREPARE-SE PARA O DIA DAS MÃES!

EU, MÃE E PAI
A MATERNIDADE INDEPENDENTE
COMO ESCOLHA

20

DISCIPLINA POSITIVA
PARA ADOLESCENTES
3ª EDIÇÃO

De: R$ 48,00

De: R$ 69,00

Por: R$42,90

Por: R$61,90

MAIO E JUNHO DE 2019

ENCANTADORA DE BEBÊS

ÁLBUM DA GRÁVIDA

RESOLVE TODOS OS SEUS
PROBLEMAS

NOVE MESES PARA RECORDAR

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

De: R$ 79,00
Por: R$70,90

É MENINO! OU É MENINA!
LIVRO DE RECORDAÇÕES
De: R$ 100,00
Por: R$90,00 (cada)

Ofertas válidas de 02/05/2019 a 30/06/2019, 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$ 84,90

concurso de

contos
>> Em 2018, o Grupo Livrarias Curitiba realizou mais uma

edição do seu tradicional Concurso de Contos. Ao todo,
foram mais de mil inscritos de todo o país, dos quais foram
selecionados seis vencedores, entre eles, Feito cães e
gatos, de Aldenor da Silva, de Boa Vista, Roraima.

FEITO
CÃES E
GATOS
Desde que o mundo é mundo,
cães são cães e gatos são gatos. E cães
caçam gatos e gatos fogem de cães.
Mas uma verdade que muitos enterram na areia é que existem gatos, e
não são poucos, que querem ser cachorros. E de tudo fariam para sê-lo.
Acontece que cães não são de aceitar
gatos no clube. Mesmo assim, um
grupo de felinos resolveu enfrentar as
feras e não saiu em fuga com o rabo
entre as pernas diante do primeiro
não ou mesmo da primeira rosnada.
Ao mostrar terem garra e serem bichos de raça, os tais gatos ganharam o
direito de sonhar com a possibilidade
de entrarem para a matilha. Não da
noite pro dia; e nem de qualquer jeito. Eles seriam submetidos a provas.
Acordo feito, começaram os primeiros desafios: em poucos dias, os gatos deixaram de miar, se lamber e se
esfregar nos humanos; aprenderam
a latir, rosnar e atacar em bando.
Mas entrar para a gangue não seria
tão fácil. Eles teriam que fazer bem
mais que mostrar os caninos afiados.
A cada dia, vinham testes mais e
mais difíceis e perigosos. Um a um
eram superados; e a vitória, festejada

aos uivos. A última comemoração
foi breve, logo interrompida pelo
aviso de que aquela não era a prova final. A prova de fogo estava por
vir e foi solenemente anunciada:
para serem definitivamente aceitos
no bando, eles deveriam fazer mais
que imitar cães: tinham que agir e
pensar como cães. O grande teste a
eles imposto foi o de se voltar contra os próprios pares e, feito cães,
caçar, ferir e matar outros gatos.
O susto com a notícia foi grande.
Não foi fácil renegar a própria raça,
mas eles já tinham ido muito longe
pra desistir de tudo. Já que chegaram
até ali, resolveram seguir em frente.
No começo, doeu um pouco neles,
mas doeu muito mais na carne de
suas vítimas: pobres gatos e gatas caçados, feridos e mortos. Os bravos
gatos estavam definitivamente aprovados. Entraram para a matilha.
O tempo passou e os gatos-cães se
multiplicaram e se tornaram maioria no bando. Aliás, passaram a dar

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

LER&CIA

as ordens. Já nem pareciam gatos.
No comando, viram os cães se extinguirem. Para a alegria dos felinos, pensavam alguns, cansados
de caçadas, ferimentos e mortes.
Mas não foi bem isso que aconteceu. Com o fim dos cachorros, os
gatos-cães continuaram a caçar, ferir e matar gatos. Já não eram mais
gatos que agiam feito cães. Agora,
eles eram cães.l
ILUSTRAÇÃO: FELIPE LIMA

MAIO E JUNHO DE 2019
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DE R$ 27,20

POR R$ 24,50
MIND SETS
MIKE GEORGE/ Vozes

A proposta dessa obra é ajudar a
alcançar uma nova forma de ver o
mundo e reconfigurar a dinâmica
mental que rege suas ações e determina a forma como você vive. E
só você pode decidir sobre sua própria vida!

DE R$ 42,90

POR R$ 38,60

LANÇAMENTO

DE R$ 39,90

DE R$ 42,90

POR R$ 35,90

POR R$ 38,60

KINTSUGI – O PODER DE
DAR A VOLTA POR CIMA

CONHEÇA MELHOR SUA
PERSONALIDADE

NINGUÉM É F#DIDO
POR ACASO

EDGAR UEDA/ CDG

DONNA PARTOW/ Betânia

RICARDO BELLINO/ CDG

Você vai fracassar. Ou já fracassou
em algum momento. O que você
vai fazer com a adversidade?
Edgar Ueda apresenta o método
TurnAround baseado na filosofia
milenar que descobriu no Japão e
que transformou a sua vida.

O objetivo principal da autora é
comunicar às mulheres, de forma
agradável e com muito bom humor,
os aspectos práticos que ajudam a
tomar decisões e a fazer as escolhas certas para serem bem-sucedidas em todos os relacionamentos.

Neste manual anticoitadismo, o autor ensina estratégias para sair da
mediocridade. Irreverente e desbocado, utiliza episódios pessoais
como exemplos do poder que a
troca de uma simples letra pode ter
na vida das pessoas.

LANÇAMENTO

LANÇAMENTO

DE R$ 49,90

DE R$ 42,90

POR R$ 44,90

POR R$ 38,60

DE R$ 44,90

POR R$ 40,40

UMA PERGUNTA
MAIS BONITA

+ ESPERTO
QUE O DIABO

MAIS QUE UM MILIONÁRIO

WARREN BERGER/ Goya

NAPOLEON HILL/ CDG

Define um sistema prático de questionamento, um processo inovador
que ajude a alcançar respostas imaginativas e poderosas. Para mostrar
a importância do questionamento,
leva o leitor a empresas como Google, Netflix e Airbnb.

O propósito da obra, segundo o autor, é ajudar o ser humano a descobrir o seu real potencial e desvendar as armadilhas que o impedem
de viver uma vida cheia de desafios, alegria e liberdade.

Don Green conhece toda a vasta
produção de Napoléon Hill e é especialista na filosofia da Lei do Sucesso. Apresenta de forma didática
os princípios que ele aplicou em
sua bem-sucedida carreira de empresário e CEO de um banco.

DON M. GREEN/ CDG

LANÇAMENTO

DE R$ 49,90

POR R$ 44,90
DE R$ 96,70

POR R$ 87,00
CÍRCULOS DE MULHERES
BEATRIZ DEL PICCHIA, CRISTINA
BALIEIRO/ Ágora

Por meio de entrevistas com 13
condutoras de perfis muito diferentes, as autoras descortinam a mágica dos círculos e nos inspiram a
olhar para dentro de nós e para as
mulheres que estão ao nosso lado.
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DNA MILIONÁRIO
ELAINNE OURIVES/ Gente

Através da reprogramação
mental e de DNA, o ser humano é capaz de conquistar tudo o que deseja em
sua vida: paz, saúde, felicidade, tranquilidade e até dinheiro. Tudo isso faz parte
da física quântica, das Leis
do Universo e do poder da
energia.

LANÇAMENTO

DE R$ 37,00

POR R$ 33,30
O LIVRO VERMELHO DO
SEXO SEM VERGONHA
ROSE VILLELA/ Novo Século

Sexo. Um dos temas mais polêmicos desde que o mundo é mundo,
sobre o qual muito se fala, mas que,
por incrível que pareça, ainda é encarado por diversas pessoas como
um assunto difícil de ser falado.

Ofertas válidas de 02/05/2019 a 30/06/2019, 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.

PSICOLOGIA

AUTOAJUDA

LER&CIA / Livros

LEITURAS APAIXONANTES
para todos os corações

ROBERT

GALBRAITH
PSEUDÔNIMO DE J.K. ROWLING, AUTORA

mulheres que correm
com os lobos

DE
R$69,90
POR

DESCOMPLICADAS

BEST-SELLER DA SÉRIE HARRY POTTER

todas as crônicas

UMA NOVA HISTÓRIA DO
DETETIVE CORMORAN STRIKE

DE
R$59,90
POR

R$62,90

R$53,90
todos os contos

DE
R$79,90
POR

DE
R$89,90
POR

R$71,90

R$80,90
você

love is

CAROLINE KEPNES

DE
R$49,90
POR

NAS LOJAS
A PARTIR DE

R$44,90

12/05

coleção cormoran strike

um cartão para você

LANÇAMENTO

DE
R$39,50
POR

R$35,50
CADA

rsã

ur

a

ve

o broch

DE
R$39,90
POR

R$35,90

EM MAIO

LER&CIA / 12 de maio – Dia das Mães

Presente
PARA QUEM MERECE!
>> Mais do que presentear por presentear, datas

como Dia das Mães e Dia dos Namorados servem
para mostrar o quanto você conhece e se importa
com as pessoas que ama. Nada melhor que receber
um presente pensado no seu gosto, não é mesmo?
Então, se sua intenção é dizer para a sua mãe ou para
o seu amor a importância que eles têm em sua vida,
selecionamos algumas sugestões de produtos
que vão conquistar sorrisos, beijos e abraços.

MINI PRATO CERÂMICA
PARA ACESSÓRIOS
• CORUJA DOURADA
• ELEFANTE DOURADO
• LHAMA DOURADA
• PÁSSARO DOURADO
MART

Decoração
e presentes

R$ 26,60 (CADA)
Um porta-acessórios que
além de decorativo, pode
ser usado para deixar
seus anéis, brincos ou
até clips organizados.
CANECA 300ML
CERÂMICA FK
FLOWERS FD/BCO

CARTEIRA DE MÃO
PETIT DAR MAIS
VALOR OURO ROSÉ

40553/ NEW URBAN

27838/ UATT

FOT-1015FE01/ MULTI

R$ 45,00
Caneca de cerâmica com
estampa de flores da
prestigiada Frida Kahlo.
Capacidade para 300 ml.

R$ 66,30
Super versátil, pode ser usado como
objeto decorativo em diversos
ambientes. Acompanha um vasinho.

NECESSAIRE
BASIC SORRIR
TRANSPARENTE ROSA

R$ 54,90
Com estampa em efeito
ouro rosé espelhado,
esta carteira possui
espaço com4 divisórias
para cartão e mais
2 para dinheiro.

PORTA-RETRATO 10X15
MADEIRA/METAL PASSARINHO
PRETO/MARROM

27527/ UATT

CAIXA-LIVRO BRANCO
BEIJA-FLOR

TAMANHO P (16 X 11 X 4,5 cm): R$ 35,90
TAMANHO M (23 X 17 X 6 cm): R$ 63,60
TAMANHO G (30 X 22,5X 7,5 cm): R$ 89,10
MART

Essa caixa-livro com estampa de
flores é cheia de charme e estilo.
Ajuda a organizar e dá um toque
diferenciado para a decoração.

R$ 39,40
A necessaire de mão
basic tem o tamanho
ideal para você carregar
o básico do dia a dia.
Com janela transparente
para ver o conteúdo.
NECESSAIRE MALETA
JARDIM FAÇA BEM
28062/ UATT

PORTA-RETRATO 10X15
CACTUS ARMS
40019 BRO/BE/ NEW URBAN

R$ 40,60
Porta retrato cactus branco e bege
de madeira. Para fotos 10x15 cm.
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R$ 77,00
Com ela você pode
organizar seus pertences
de modo prático! Possui
seis compartimentos, um
com zíper e cinco de tela.

CANETA
ESFEROGRÁFICA
CELEBRATION LIMITED
EDITION 2018
5285954/ SWAROVSKI

R$ 295,00
Elegante e moderna, vem
com um pingente de
borboleta, acrescentando
estilo ao seu cotidiano!
CANETA
ESFEROGRÁFICA
UNIQUE SHINY PINK
ZP11400F/ ZOOT

R$ 29,90
Produzida em metal,
com ponta em
tungstênio e escrita azul.

12 de maio – Dia das Mães / LER&CIA

Informática
SMARTPHONE MOTO
G7 POWER ÍNDIGO
MOTOROLA
DE R$ 1.399,90

POR R$ 1.299,90
A tela Max Vision 6.2”
HD+ garante total nitidez
em uma proporção
exclusiva de 19:9. Possui
32 GB de memória.
SMARTPHONE ASUS
ZENFONE MAX M2 PRETO
OU DOURADO 32 GB
ASUS
DE R$ 1.299,90

POR R$ 1.199,90
Possui tecnologia de
gerenciamento inteligente
de energia, câmera dupla e
reconhecimento facial.
SMARTPHONE ZENFONE
5 SELFIE PRO
ASUS
DE R$ 1.799,90

POR R$ 1.699,90
Com memória de 128 GB e câmera
dupla, ideal para selfies. Combina
desempenho incrível, eficiência de
energia e conectividade avançada.
SMARTPHONE ZENFONE 5
SELFIE PRO VERMELHO
ASUS
DE R$ 1.799,90

POR R$ 1.699,90
Possui memória de 128 GB, tela
de 6 polegadas, câmera traseira
de 16 MP, foco automático
e captura vídeos em 4K.
SMARTPHONE SAMSUNG
GALAXY S10+ PRETO 128 GB
SAMSUNG
DE R$ 5.499,00

POR R$ 4.999,90
Possui tela Dual Edge infinita de
6.4 polegadas, o novo Android Pie
9.0 como Sistema Operacional,
processador Octa-Core 2.7 GHZ,
memória RAM de 8G e Dual Chip.
SMARTPHONE GALAXY J4+
J415GZIQZTO/ SAMSUNG

R$ 899,90
Na cor rosa, possui 32 GB de
memória e tela de 6 polegadas,
câmera de 13 MP e 2G RAM. Em
vidro reforçado traz
mais resistência.

Áudio &
Vídeo
CD ANDREA BOCELLI
UNIVERSAL MUSIC

R$ 29,90
Neste disco Bocelli retorna
às suas raízes com uma
coleção de canções íntimas
e pessoais que celebram
o amor, a fé e a família.

DVD MAMMA MIA! – COLEÇÃO
2 FILMES (3 DVDS)
UNIVERSAL PICTURES

R$ 39,90
Sophie está prestes a se casar
e, sem saber quem é seu
pai, envia convites para três
ex-namorados da mãe.

Livros
UMA PERGUNTA POR
DIA PARA MÃES
POTTER STYLE/ INTRÍNSECA

R$ 49,90
Funciona assim: são 365
perguntas diferentes, uma
para cada dia do ano.
Você começa qualquer
dia e, percorridos doze
meses, volta para o início.
MÃE, ME CONTA A
SUA HISTÓRIA
ELMA VAN VLIET/ SEXTANTE

R$ 49,90
Normalmente não
devolvemos os presentes,
mas este livro é uma
exceção à regra. A
intenção é que sua mãe
o preencha e depois
o devolva a você.
VÓ, ME CONTA A
SUA HISTÓRIA
ELMA VAN VLIET/ SEXTANTE

R$ 49,90
Um presente especial
que traz a chance
de reviver alguns
dos momentos mais
inesquecíveis de sua vida.
O SOL É PARA TODOS
HARPER LEE/ JOSÉ OLYMPIO

R$ 52,90
A história de um advogado
que defende um homem
negro acusado de
estuprar uma mulher
branca nos Estados
Unidos dos anos 1930 e
que enfrenta represálias
da comunidade racista.

AS COISAS
QUE VOCÊ SÓ
VÊ QUANDO
DESACELERA
HAEMIN SUNIM/
SEXTANTE

R$ 49,90
Você vai descobrir
que a forma como
percebemos o
mundo é um reflexo
do que se passa
em nossa mente.
EXTRAORDINÁRIAS
DUDA PORTO DE
SOUZA/ SEGUINTE

R$ 64,90
Você vai encontrar
perfis de
revolucionárias de
etnias e regiões
variadas, que viveram
desde o século XVI
até a atualidade.
MULHERES
QUE CORREM
COM OS LOBOS
– CAPA DURA
CLARISSA PINKOLA
ESTÉS/ ROCCO
DE R$ 69,90

POR R$ 62,90
Ao investigar o
esmagamento da
natureza instintiva
feminina, Clarissa
descobriu a chave
da sensação de
impotência da
mulher moderna.

MAIO E JUNHO DE 2019
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Informática
Decoração
e presentes
GLOBO TERRESTRE
AQUARELA ROSA
21CM ILUMINADO
C/LED BIVOLT
BASE ROSA
LIBRERIA
DE R$ 213,20

POR R$ 198,00
O globo possui
informações
demográficas sobre
capitais e cidades,
países da UE, Mercosul
e membros da ONU.
A divisão dos países
é feita por cores.
NECESSAIRE
MÁRMORE
CORAÇÃO ROSA
27596/ UATT

R$ 47,80
Necessaire envelope
com estampa de
mármore para
organizar seus
acessórios.
CANECA 300ML
MAGIC MICKEY
MINNIE ROUTE
LAMOUR
100224460/ Z-CRIATIVA
DE R$ 62,20

TAG
• CORAÇÃO – CASA
MAIS BONITA
• CORAÇÃO – COMO
É GRANDE
• CORAÇÃO – LOVE
HTAGC010/ HUGART

R$ 19,90 (cada)
Pequenos quadrinhos de
madeira com várias frases
e desenhos para usar
como item de decoração,
chaveiro e diversas
outras formas. Vem com
cordão de couro para
pendurar onde quiser.
MINI SQUEEZE POP
450ML AMOR ROSA
27640/ UATT

R$ 29,90
Mini garrafa que vem
com uma alça para
facilitar o carregamento.
Capacidade: 450 ml.
VITROLA RAVEO
ARENA VERMELHA
USB LINK DO BR
Curta suas estações de
FM, o prazer de ouvir um
vinil, a praticidade dos
arquivos de pendrive
e a comodidade da
conexão Bluetooth no
mesmo aparelho.

HEADSET
CLOUD STINGER
CORE PS4 –
PRETO/ AZUL
HX-HSCSC-BK/
HYPERX
DE R$ 299,90

POR R$ 259,90
Perfeito para
o jogador de
console que
procura um
excelente som
a um preço
acessível.
HEADSET
GAMER HS60 7.1
USB – PRETO
CA-9011173-NA/
CORSAIR

FONE DE
OUVIDO INTRAAURICULAR
– ROSA
SHE3700PK00/
PHILIPS

LIDI-05/ HYPEM

MAIO E JUNHO DE 2019

POR R$ 349,90
Mecanismo
avançado de som
surround virtual
7.1, com microfone
unidirecional
analógico, alta
qualidade sonora
durante os jogos
e isolamento
acústico.

POR R$ 479,90
Oferece conforto
excepcional e
qualidade de
áudio superior.

CANECA 300ML
ROCK LOGOS
DOURADO
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RAZER
DE R$ 399,90

DE R$ 499,90

POR R$ 49,90
Com capacidade para
300 ml, esta caneca
termossensível,
revela mais
imagens quando
recebe alguma
bebida quente.

R$ 31,4O
Caneca de cerâmica
preta com temática
de rock and roll para
os aficionados por
rock. Capacidade
de 300 ml.

HEADSET
KRAKEN
ESSENTIAL P2
7.1 VIRTUAL

*Confira preço e
disponibilidade
em nossas lojas

R$ 29,90
Fone com
potência de
20Mw, que
destaca-se
pela estética e
praticidade.

12 de junho – Dia dos Namorados / LER&CIA

Áudio &
Vídeo
CD BACKSTREET
BOYS – DNA
SONY MUSIC

R$ 36,90
10º álbum de estúdio
da banda, inclui o single
“Don’t Go Breaking My
Heart”, que garantiu uma
nomeação ao Grammy.

Livros
O AMOR NOS
TEMPOS DO CÓLERA
GABRIEL GARCIA
MARQUEZ/ RECORD

R$ 62,90
Ainda muito jovem, o
telegrafista, violinista
e poeta Gabriel Elígio
Garciá se apaixonou
por Luiza Márquez. O
romance enfrentou a
oposição do pai da moça
e contou com ajuda de
amigos telegrafista.
ELEANOR E PARK
RAINBOW ROWELL/
NOVO SÉCULO

R$ 39,90
Engraçado, triste,
sarcástico, sincero e, acima
de tudo, geek. É uma
história sobre o primeiro
amor, sobre como ele é
invariavelmente intenso
e quase sempre fadado
a quebrar corações.
A INSUSTENTÁVEL LEVEZA
DO SER – CAPA DURA
MILAN KUNDERA/
COMPANHIA DAS LETRAS

R$ 57,90
Infidelidade, amor,
compaixão, eterno
retorno, acaso e arbítrio
são alguns dos grandes
temas que Kundera
articula nesse romance
de ideias e paixões.

CD ARIANA GRANDE – THANK U NEXT
UNIVERSAL MUSIC

R$ 32,90
O novo disco bateu recordes em todas as
plataformas digitais. Destaque para “Break
Up With Your Girlfriend e “Thank U, Next”.
CD GRETA VAN FLEET – FROM THE FIRES

CD DJAVAN – VESÚVIO

UNIVERSAL MUSIC

SONY MUSIC

R$ 29,90
Relançamento de 2 EPs da banda de
hard rock americana formada em 2012
pelos irmãos Josh, Jake e Samuel,
e pelo baterista Daniel Wagner.

R$ 36,90
Djavan apresenta 12
canções, além de uma
faixa bônus gravada
com Jorge Drexler.

ME CHAME PELO
SEU NOME
ANDRE ACIMAN/
INTRÍNSECA

R$ 44,90
Um romance no qual
se reconhecem as mais
delicadas e brutais
emoções da juventude.
Uma narrativa
magnética, inquieta
e profundamente
tocante.
ARTEMIS
ANDY WEIR/ ARQUEIRO

R$ 44,90
A vida em Artemis, a
primeira e única cidade
na lua, é difícil se você
não for um turista ou
um empresário rico.
Por isso, quando surge
a oportunidade de
ganhar uma enorme
quantia cometendo
o crime perfeito, Jazz
não consegue recusar.
TEXTOS CRUÉIS
DEMAIS PARA SEREM
LIDOS RAPIDAMENTE –
ONDE DORME O AMOR
TCD/ GLOBO ALT

MINHA HISTÓRIA
MICHELLE OBAMA/ PARALELA

R$ 59,90
Casada com Barak Obama,
Michelle Obama exerceu o cargo
de primeira-dama dos Estados
Unidos entre 2009 e 2017.
O CONSTRUTOR DE PONTES
MARKUS ZUSAK/ INTRÍNSECA
DE R$ 54,90

POR R$ 48,90
Narra a jornada de uma
família marcada pela culpa
e pela morte. Uma trama
arrebatadora sobre o amor e o
perdão em tempos de caos.
PONTO DE INFLEXÃO
FLÁVIO AUGUSTO DA SILVA/ BUZZ

R$ 49,90
Algumas decisões não são
corriqueiras e têm o poder de
mudar o rumo do roteiro de
nossa vida. A elas eu dou o
nome de Ponto de Inﬂexão.
CALIGRAFIA PARA RELAXAR
AMY LATTA/ SEXTANTE

R$ 54,90
Unindo técnicas de escrita à mão
com textos inspiradores sobre
a necessidade de desacelerar e
de aceitar a vida como ela é.

R$ 39,90
Nesta coletânea de
textos inéditos, os
autores exploram o
amor, o perdão e a
cura em seus diversos
aspectos, do modo
poético e sensível.
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OS SUCESSOS DO GRUPO EDITORIAL RECORD
O MILAGRE DA MANHÃ PARA
SE TORNAR UM MILIONÁRIO

Hal Elrod, David Osborn e Honorée Corder
Enquanto o mundo dorme, você acorda cedo
para enriquecer. No novo livro da série best-seller
O milagre da manhã, você verá os segredos das
pessoas bem-sucedidas que vão te ajudar
a enriquecer (antes das 8 horas).
De: R$

34,90

Por: R$

31,90

A PACIENTE SILENCIOSA

Alex Michaelides
Alicia Berenson tinha 33 anos quando matou
seu marido com cinco tiros. E nunca mais disse
uma palavra. O psicoterapeuta forense Theo Faber
está convencido de que é capaz de tratar Alicia.
Mas estará ele pronto para ouvir a verdade?
De: R$

Por: R$

VERDADE?: PORQUE NEM TUDO
O QUE OUVIMOS OU FALAMOS
É VERDADEIRO
Monja Coen
Você sempre pensa sobre aquilo que
você fala? O novo livro da coautora
do best-seller A monja e o professor.
De: R$ 29,90

44,90

39,90

MINHA ESPOSA TEM A SENHA
DO MEU CELULAR
Carpinejar
Uma obra para os românticos, para
os que se apaixonaram ou querem
se apaixonar.
De: R$ 34,90

Por: R$ 31,90

Por: R$ 26,90
COMO SAIR DO LABIRINTO
Spencer Johnson
Vinte anos depois, a aguardada
sequência do fenômeno mundial
Quem mexeu no meu queijo?

ASCENSÃO E QUEDA DOS
DINOSSAUROS: UMA NOVA
HISTÓRIA DE UM MUNDO PERDIDO
Steve Brusatte
Poderia acontecer conosco o que
aconteceu com os dinossauros?

Por: R$ 26,90

Por: R$ 44,90

De: R$ 29,90

De: R$ 49,90

BELAS MALDIÇÕES
(CAPA DA SÉRIE)
Terry Pratchett e Neil Gaiman
O livro que inspirou a série Good Omens,
que será lançada no Prime Video
em maio.

RAINHA DO AR E DA ESCURIDÃO
(VOL. 3 OS ARTIFÍCIOS DAS TREVAS)

Por: R$ 35,90

Por: R$ 53,90

De: R$ 39,90

UM AMOR DE INVERNO (VOL. 2
AS IRMÃS SHAKESPEARE)
Carrie Elks
Está nevando lá fora, mas em uma
cabana no meio da floresta, as coisas
estão definitivamente quentes...
De: R$ 39,90

Por: R$ 35,90
AGORA E SEMPRE
Judith McNaught
Até que ponto se pode conter um
coração que quer se entregar?
A nova edição do premiado romance
histórico de Judith McNaught.
De: R$ 49,90

Cassandra Clare
A conclusão épica para a
grande trilogia do universo de
Os Instrumentos Mortais.
De: R$ 59,90

TRONO DE VIDRO:
REINO DE CINZAS (VOL. 6)
Sarah J. Maas
O último volume da inesquecível
série best-seller Trono de vidro.
De: R$ 79,90

Por: R$ 71,90
VEM COMIGO
Karma Brown

Cheio de amor e esperança, esta
é uma comovente celebração
da força do espírito humano.
De: R$ 39,90

Por: R$ 35,90

Por: R$ 44,90
SUPERAÇÃO:
O MILAGRE DA FÉ
Joyce Smith e Ginger Kolbaba
A história milagrosa da fé de uma
mãe e da ressurreição de seu filho.
O livro que deu origem ao filme.
De: R$ 34,90

Por: R$ 31,90

VERGONHA
Brittainy C. Cherry
Um amor inesperado que surge de
forma inusitada e arrebata a vida
de Grace Harris. Da autora best-seller
de O ar que ele respira.
De: R$ 39,90

Por: R$ 35,90

O MILAGRE DA MANHÃ
De: R$

Por: R$

39,90

34,90

QUEM MEXEU NO MEU QUEIJO?
De: R$

Por: R$

32,90

De: R$

54,90

UMA VOZ AO VENTO

Por: R$

Por: R$

24,90

CUIDE DOS PAIS
ANTES QUE SEJA TARDE
De: R$

Por: R$

49,90

39,90

/GrupoEditorialRecordOficial

54,90

44,90

A VIÚVA SILENCIOSA
De: R$

Por: R$

De: R$

Por: R$

49,90

39,90

@EditoraRecord

39,90

34,90

O AR QUE ELE RESPIRA

34,90

29,90

De: R$

Por: R$

O MILAGRE DA MANHÃ PARA
TRANSFORMAR SEU RELACIONAMENTO

29,90

MUITO ALÉM DO INVERNO

43,90

De: R$

De: R$

37,90

DANDO UM TEMPO

Por: R$

O MILAGRE DA MANHÃ: DIÁRIO

De: R$

Por: R$

44,90

34,90

WHITNEY, MEU AMOR
De: R$

Por: R$

49,90

39,90

O DIA EM QUE O PRESIDENTE
DESAPARECEU
De: R$

Por: R$

49,90

39,90

@GrupoEditorialRecord

FEMINISMO EM COMUM
De: R$

Por: R$

29,90

24,60

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

De: R$

Por: R$

44,90

29,90

De: R$

KARDEC: A BIOGRAFIA

Por: R$

44,90

39,90

A DUQUESA
De: R$

Por: R$

49,90

39,90

De: R$

De: R$

Por: R$

42,90

37,90

CINDERELA POP
(CAPA DO FILME)

O ABRIGO

Por: R$

APRENDIZADOS

44,90

39,90

/GrupoEditorialRecordOficial

De: R$

Por: R$

37,90

29,90

TOLOS & MORTAIS
De: R$

Por: R$

54,90

44,90

LER&CIA / Capa

EDU RODRIGUES

Ser mãe é o meu
melhor papel. A
frase pode parecer
clichê, e é, mas no
meu caso é a mais
pura verdade.”
(Trecho do livro)

Fernanda com os filhos
Luisa, de 9 anos, e
Bento, de 2 anos.
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Capa / LER&CIA

A maternidade
SEM MÁSCARAS
>> Depois de brilhar com sua atuação em novelas e filmes, a atriz
Fernanda Rodrigues descobriu uma nova paixão: a maternidade.

Em 2009, ela teve sua primeira filha, Luisa,
hoje com 9 anos. Na época, ela criou o blog Cheguei ao mundo para dividir sua experiência como
mãe de primeira viagem. Em 2016, teve seu segundo filho, Bento, e consolidou sua vocação não
apenas para a maternidade, mas também para ajudar e inspirar outras mamães.
Na obra Meu jeito de ser mãe, ela compartilha
sua experiência com a maternidade fugindo dos estereótipos relacionados à gravidez e à criação de filhos. Para trazer mais informação para as leitoras,
o livro contou com a consultoria de uma obstetra-ginecologista, uma pediatra e uma dermatologista
que ajudam a destrinchar temas relativos à saúde da
mulher, da criança e da gestante. As dificuldades,
claro, também são abordadas; desde as questões práticas e desafiadoras do dia a dia em família até os
conflitos e inseguranças que afligem todas as mães.
Em entrevista exclusiva à LER&CIA, Fernanda
fala sobre o universo materno e o livro, que promete
ser de grande ajuda para mães de todas as viagens.
LER&CIA | Com tanta informação disponível na in-

ternet, os desafios da maternidade estão mais expostos e a visão de que ser mãe é um “mar de rosas” tem
sido desfeita. Por outro lado, o extremo da maternidade sempre difícil e sofrida também é perigoso. Como
você acha possível equilibrar essas duas concepções?

Fernanda Rodrigues | Acho que

Mas a verdade
é que, depois
de ter filho,
nunca mais você
vai deixar de
escutar alguém
vindo com uma
sugestão, dica,
mandinga,
conselho...”
(Trecho do livro)

ser mãe hoje em dia requer muito mais atenção! É bem mais desgastante... As mães antigamente tinham algum respiro, um pouco de
tranquilidade, hoje não tem como.
São muitas coisas vindo à tona ao
mesmo tempo. A internet, as drogas, a violência. Eu acredito na
maternidade real, na função por
inteiro, e isso não é fácil. O mais
importante é dedicação, informação, paciência e amor.
Quais atitudes são fundamentais para
encarar a maternidade de maneira
mais leve?
Na minha vivência, procuro me
apegar ao bom humor, muitas vezes ele me salva! Em vez de ficar
com raiva, dou risada (mesmo que
seja internamente). Respirar fundo também é bom. Estou exercitando muito a respiração no meu
dia a dia. Estou longe de ser a mãe
perfeita, mas todos os dias acordo
pensando que sou a melhor mãe
que consigo ser!
>>>
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ALINE FERREIRA

LER&CIA / Capa

PARA LER
MEU JEITO
DE SER MÃE
Fontanar
R$ 44,90

Para você, quais são os maiores desafios da maternidade?
O equilíbrio! É muito difícil equilibrar tudo que a maternidade demanda, além de todas as outras coisas que
precisamos fazer, ser e administrar nessa vida.
Você também sofre com a culpa – que parece fazer parte da
vida de toda mãe?
Confesso que estou trabalhando nisso e me saindo
bem melhor na parte da culpa. Com o segundo filho
estou achando bem mais fácil administrar.
Como surgiu a ideia de transformar toda a sua experiência
com a maternidade em um blog e no livro?
O blog foi logo depois que a Luisa nasceu. Eu escrevia
todas as minhas preocupações, descobertas, as coisas
que ia sentindo e pensando. Chegou uma hora que
resolvi fazer o blog, para dividir com outras mães as minhas experiências e conteúdos de especialistas. Então,
as pessoas foram gostando e se identificando porque
não havia muita informação real nessa época, de uma
mãe que estava vivendo tudo aquilo.
32
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Seu filho
chegou ao
mundo,
mas não se
esqueça de
você. Lembre
que a vaidade
na medida
certa é muito
saudável: faz
bem para o
corpo e para
a alma.”
(Trecho do livro)

Depois de quase sete anos escrevendo o blog, senti que estava
na hora de nascer o livro. Ele é um
complemento disso tudo.
Como você encara os “pitacos” que todas as mães escutam? Como não se deixar abalar?
Tem um capítulo do livro sobre isso.
É muito engraçado todo mundo ter
uma dica, uma opinião diferente.
Eu me divertia demais com isso, e
anotei todas. Com o tempo, usei algumas, outras não funcionaram e
houve aquelas que eu descartei logo
de cara.
Como foram os seus dias pós-parto?
Eu sempre digo que esse é o momento mais difícil. É aquele tempo
em que você precisa reunir todas as

FOTOS: REPRODUÇÃO/ INSTAGRAM

suas forças pra seguir. Eu me preparei para quando
chegasse essa hora, nas duas vezes. Então, até que
me saí bem! Mas não é fácil. É muito importante se
informar e se preparar para esses dias.
O livro contou com a revisão técnica de diversos profissionais para trazer conteúdo de qualidade. Quais deveriam ser os cuidados das leitoras – gestantes e mães
– quando buscam informações tanto em livros quanto
na internet?
Essa é exatamente a minha preocupação. Sempre!
Quando estamos grávidas ficamos confusas, inseguras; é muita coisa nova para pensar e decidir.
Então, procurei sempre contar a minha experiência, mas com informação de especialistas também.
Porque não adianta nada só dizer o que fiz ou o
que funcionou pra mim. Cada gravidez é diferente,
cada mãe é única, cada criança também! As profissionais que escrevem no blog e no livro são para
complementar o que conto e dar informações de
qualidade, técnicas e soluções importantes que, às
vezes, eu mesma não tenho ou que não serve pra
todo mundo. Acho muito importante você consultar especialistas de confiança e se informar sobre a
maternidade. Com conhecimento podemos tornar
nosso dia a dia como mãe muito mais leve, por isso
sempre tive esse cuidado. l
ACERVO PESSOAL

Ser mãe é a
missão mais
completa e
complexa que
uma mulher
pode receber.”
(Trecho do livro)

Fernanda e o
marido, Raoni
Carneiro, durante
o nascimento de
Luisa, primeira
filha do casal.

Família nas redes
Além do conteúdo rico e das
dicas de profissionais, o blog
Cheguei ao mundo também
tem um espaço para mostrar
um pouquinho mais da família e
cotidiano materno da Fernanda.
No Instagram (Instagram.com/
chegueiaomundo), ela responde a
perguntas dos leitores nos stories e
também posta fotos com os filhos.

Blog Cheguei
ao mundo
http://chegueiaomundo.com.br/
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LIVROS

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$ 29,90

POR R$ 47,90

POR R$ 47,90

A RAINHA VERMELHA

MEDO CLÁSSICO - LIVRO 1

MEDO CLÁSSICO - LIVRO 2

VICTORIA AVEYARD/ Seguinte

EDGAR ALLAN POE/ Darkside

EDGAR ALLAN POE/ Darkside

O mundo de Mare Barrow é dividido pelo sangue: vermelho ou prateado. Mare e sua família são vermelhos: plebeus, humildes, destinados
a servir uma elite prateada cujos
poderes sobrenaturais os tornam
quase deuses.

Pela primeira vez, os contos de Poe
estão divididos por temas: morte,
narradores homicidas, mulheres
etéreas, aventuras, além das histórias completas do detetive Auguste Dupin, personagem que inspirou
Sherlock Holmes.

Reunindo contos, poemas e cartas
que trazem à tona um lado ainda
mais sombrio do genial escritor Edgar Allan Poe, o livro mostra toda
a força das palavras do mestre em
doze obras-primas de ficção.

DE R$ 44,90

DE R$ 54,90

POR R$ 34,90
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DE R$ 59,90

DE R$ 39,90

POR R$ 44,90

POR R$ 31,90

ALMAS GÊMEAS

A AMIGA GENIAL – LIVRO 1

NICHOLAS SPARKS/ Arqueiro

ELENA FERRANTE/ Biblioteca Azul

Hope Anderson está numa encruzilhada. Aos 36 anos, ela namora o
mesmo homem há seis, sem perspectiva de casamento. Quando conhece Tru Walls na praia, nasce entre eles uma ligação eletrizante e
imediata.

Quando uma amiga decide desaparecer, a outra resolve contar sua
história. Duas meninas do subúrbio
de Nápoles passam juntas pelas
descobertas da infância, as turbulências da adolescência e as convenções da vida adulta.

DE R$ 59,90

POR R$ 49,90
LADY KILLERS –
ASSASSINAS EM SÉRIE
TORI TELFER/ Darkside

As mulheres podem ser tão letais
quanto os homens. Com um texto informativo e espirituoso, o livro
conta a vida de 14 mulheres, suas
atrocidades e o legado de dor e
destruição deixado por elas.

DE R$ 39,90

POR R$ 31,90

O VERÃO QUE MUDOU A
MINHA VIDA – VOLUME 1

A CORAGEM DE
NÃO AGRADAR

JENNY HAN/ Intrínseca

ICHIRO KISHIMI, FUMITAKE KOGA/
Sextante

Na trilogia Verão, acompanhamos
Belly dos 15 aos 24 anos. Em meio
a descobertas, ela se apaixona, envolve-se em um triângulo amoroso,
entra na universidade e precisa tomar decisões difíceis.

Inspirado nas ideias de Alfred Adler
– um dos expoentes da psicologia
ao lado de Sigmund Freud e Carl
Jung – traz o debate transformador
entre um jovem e um filósofo.
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todavia
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a vegetariana
Han Kang

a tirania
do amor
Cristovão Tezza

crime e castigo
Fiódor Dostoiévski

topa tudo
por dinheiro
Maurício Stycer

a uruguaia
Pedro Mairal

DE: R$ 49,90

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

DE: R$ 74,90
POR: R$ 67,40

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

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

44,

90
MAIO
E JUNHO
DE 2019
POR:
R$

Ofertas válidas de 02/05/2019 a 30/06/2019, 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$ 37,90

DE R$ 19,90

POR R$ 16,90
SEJAMOS TODOS
FEMINISTAS
CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE/
Companhia das Letras

Chimamanda Ngozi Adichie abraçou o termo e começou a se intitular uma “feminista feliz e africana
que não odeia homens, e que gosta de usar batom e salto alto para
si mesma, e não para os homens”.

DE R$ 36,90

POR R$ 29,90

DE R$ 17,90

POR R$ 14,90

DE R$ 36,90

POR R$ 67,90

POR R$ 29,90

PARA EDUCAR
CRIANCAS FEMINISTAS
– UM MANIFESTO

ANTIFRÁGIL

CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE/
Companhia das Letras

O autor proclama a incerteza como
algo presente, desejável e necessária para a evolução. Propõe que tornemos nossas empresas, nações e
até nossas carreiras mais resistentes ao imponderável, estabelecendo o conceito do antifrágil.

Escrito na forma de carta, traz conselhos simples de como oferecer
uma formação igualitária às crianças, o que começa pela distribuição
de tarefas entre pais e mães.

DE R$ 79,90

POR R$ 67,90

PRA VOCÊ QUE TEVE
UM DIA RUIM

O LIVRO DO CAFÉ

VICTOR FERNANDES/ Outro Planeta

Da história, começando pelas origens incertas possivelmente na
África, às características das espécies e informações sobre o plantio e o beneficiamento. A obra traz
um roteiro dos maiores e melhores
produtores do mundo, com mapas
e dados detalhados.

Este livro é para todas as pessoas que precisam de um abraço, de
uma dose de afeto, de luz, de amor
e que precisam voltar a acreditar
que vai ficar tudo bem. Não vai ter
mágica. A solução é continuar seguindo em frente.

DE R$ 79,90

ANETTE MOLDVAER/ Publifolha

O DILEMA DO
PORCO ESPINHO

NASSIM NICHOLAS TALEB/ Best
Business

LEANDRO KARNAL/ Planeta

DE R$ 79,90

Karnal viaja pela modernidade líquida e analisa a solidão no mundo virtual e o isolamento. Ao dividir
suas meditações, o autor convida,
durante o ato da leitura, a deixar a
solidão de lado e compartilhar seus
pensamentos também.

DE R$ 29,90

POR R$ 69,90

POR R$ 23,90

O INVESTIDOR
INTELIGENTE

O HOMEM MAIS RICO
DA BABILÔNIA

BENJAMIN GRAHAM/ Harpercollins

GEORGE S CLASON/ Harpercollins

Maior consultor de investimento do
século XX, Benjamin Graham inspirou pessoas de todo o mundo. O
conceito de “valor de investimento” protegia os investidores de erros e os ensinou a desenvolver estratégias de longo prazo.

Traz soluções sábias e muito atuais para evitar a falta de dinheiro,
como não desperdiçar recursos durante tempos de opulência, buscar
conhecimento e informação em
vez de apenas lucro, além de assegurar uma renda para o futuro.
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COZINHA A
QUATRO MÃOS

TERRÁRIOS

VINHO COM DESIGN

Roger Evangelista

Miriam Gurgel, Agilson
Gavioli

Rita Lobo

De R$ 59,00

Por R$ 53,00

De R$ 70,00

Por R$ 63,00

COZINHANDO COM
ECONOMIA
Zenir Dalla Costa, Cláudia Moraes

ENCICLOPÉDIA
DA GASTRONOMIA
VEGETARIANA

35

O QUE TEM NA
GELADEIRA?
Rita Lobo

Estérelle Payany

De R$ 83,00

Por R$ 74,70

De R$ 90,00

Por R$ 81,00

De R$ 140,00

Por R$ 126,00

De R$ 86,00

Por R$ 77,40

MAIO E JUNHO DE 2019
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LIVROS

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.

POR R$ 62,90

POR R$ 44,90

12 REGRAS PARA A VIDA

PODER SEM LIMITES

JORDAN B. PETERSON/ Alta Books

TONY ROBBINS/ Best Seller

Aclamado psicólogo clínico, Jordan
Peterson tem influenciado a compreensão moderna sobre a personalidade. Neste livro, ele oferece
doze princípios profundos e práticos sobre como viver uma vida
com significado.

O autor apresenta ao leitor as ferramentas para construir seu caminho
para a prosperidade. Baseando-se
na Programação Neurolinguística
(PNL), mostra, de maneira fluida e
didática, orientações para desenvolvimento pessoal e profissional.

DE R$ 49,90

POR R$ 39,90
FOCO
DANIEL GOLEMAN/ Objetiva

Foco é uma ferramenta essencial, é
o que diferencia um especialista de
um amador, um profissional de sucesso do funcionário mediano. Traz
um olhar inovador sobre o segredo
para o alto desempenho e a realização.
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DE R$ 54,90

DE R$ 84,90

POR R$ 69,90

DE R$ 39,90

POR R$ 31,90

DE R$ 62,90

POR R$ 54,90

VOCÊ PODE CURAR
SUA VIDA

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL

LOUISE L. HAY/ Best Seller

Mostrando que o controle das
emoções é fator essencial para o
desenvolvimento da inteligência
do indivíduo, a obra cita exemplos
de casos do cotidiano que demonstram a incapacidade das pessoas
em lidar com as próprias emoções.

É possível transformar positivamente nossas vidas e sermos pessoas melhores. A obra traz lições
sobre amor-próprio e afirmações
positivas que ajudarão a criar paz,
harmonia e equilíbrio interior.

DE R$ 34,90

POR R$ 27,90

DANIEL GOLEMAN/ Objetiva

DE R$ 29,90

POR R$ 23,90

MÉDICO DE HOMENS
E DE ALMAS

PROPÓSITO

O PODER DA VIDA

SRI PREM BABA/ Sextante

ZIBIA GASPARETTO/ Vida e Consciência

TAYLOR CALDWELL/ Record

O autor expande o diálogo amoroso a que sempre se propôs, abordando temas que têm a ver com os
anseios mais íntimos do ser humano. O leitor vai vislumbrar o horizonte de um trajeto precioso ao interior de si mesmo.

A autora divide com os leitores algumas lições que a ensinaram a
descobrir o verdadeiro poder da
vida. A cada questão que lhe era
feita, ela também encontrava respostas para suas próprias perguntas.

A Bíblia apresenta São Lucas como
o médico de coração generoso, e
autor de um dos Evangelhos e do
“Livro de Atos”. Lendas atribuem a
ele milagres mesmo antes de sua
conversão ao cristianismo.

MAIO E JUNHO DE 2019

EDITORA QUATRO VENTOS
Conheça nossos principais livros!

O AMOR MAIS
LOUCO DA HISTÓRIA
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De R$34,90
MAIO E JUNHO DE 2019

Por R$27,90

NEXT LEVEL
De R$34,90

Por R$27,90

A CASA DA
PORTA VERMELHA
De R$34,90

Por R$27,90

O REINO INABALÁVEL
De R$36,90

Por R$29,50

Ofertas válidas de 02/05/2019 a 30/06/2019, 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$ 74,90

ÁUDIO & VÍDEO
DE R$ 39,90

DE R$ 29,90

POR R$ 36,90

DE R$ 359,90

POR R$ 26,90

POR R$ 299,90

DVD VINGADORES:
GUERRA INFINITA

DVD 25 CLÁSSICOS
DISNEY (28 DVDS)

Warner Music

Disney

Disney

Depois de uma parada de cinco
anos, Avril Lavigne está de volta com o projeto que traz mensagens fortes de superação como as
descritas na faixa-título, que fala da
sua luta contra a doença de Lyme.

Leva para as telas o encontro mais
épico de super-heróis de todos os
tempos. Os Vingadores e seus aliados devem estar prontos para sacrificar tudo em uma tentativa de
derrotar o poderoso Thanos.

Box que reúne vinte e cinco clássicos da Disney em uma única e luxuosa embalagem. Tenha em casa
as histórias mais emocionantes da
Disney para ver e rever sempre que
quiser.

PAPELARIA

CD AVRIL LAVIGNE –
HEAD ABOVE WATER

DE R$ 39,90

DE R$ 39,90

POR R$ 33,90

POR R$ 33,90

DVD INFILTRADO NA KLAN

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

Universal Pictures

Em 1978, Ron Stallworth (John David Washington), um policial negro
do Colorado, conseguiu se infiltrar
na Ku Klux Klan local. Depois de
meses de investigação, tornou-se
líder da seita e pôde evitar uma série de crimes.

DE R$ 12,00

POR R$ 9,90 (CADA)

Sony Music

O projeto traz de volta os 3 primeiros discos: Skank (1993), Calango
(1994) e Samba Poconé (1996) em
regravações realizadas ao vivo no
Circo Voador, no Rio De Janeiro.

CAIXA REDONDA AZUL/ FLORAL
LATA GRAMPO MOL 6 UNIDADES
Bencafil

Latinha redonda de metal azul com bolinhas brancas ou em
estampa de flores que traz 6 unidades de grampomol para
organizar com muito estilo seus documentos no escritório,
em casa e na escola.
MAIO E JUNHO DE 2019
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Um presente para surpreender quem você ama

Criando Meninos
DE R$ 48,80
poR

R$ 43,90

1222
DE
poR

R$ 48,80

R$ 43,90

Adeus, China
DE
poR

R$ 64,80

R$ 58,30

Eu amo New York
DE R$ 44,80
poR

R$ 40,30

Uma breve história
do mundo
DE R$ 58,80

MAIO poR
E JUNHO
2019
R$ DE
52,90
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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.

DE R$ 11,90

POR R$ 169,90

POR R$ 9,90

BOLSA COM ALÇA COURO
MICKEY MOUSE PRETA
BMK78379/ Luxcel

Bolsa em couro sintético preto. Abertura principal com zíper e
bolso. O interior é feito com forro
100% poliéster personalizado. Dimensões: 27x13x30cm.

DE R$ 50,60

POR R$ 22,90 (CADA)

POR R$ 43,00

CANETA ESFEROGRÁFICA
CORES 1.0MM SUGAR
RT 5 UNIDADES

CADERNO DE ANOTAÇÕES
COM PAUTA LOVE SUMMER

JARRA VIDRO COM PILÃO
850 ML COQUETÉIS

10070632/ Z- Criativa

813/ Unika

55.8000/ Sertic

Caderno de anotações pautado
com capa dura Love Summer da
Capricho. Possui elástico para fechamento. Dimensőes do produto:
15x9x2 cm.

Coqueteleira para quem gosta
de praticidade. Além de facilitar
na hora de preparar e servir seus
drinks, também acompanha um pilão. Capacidade: 850 ml.

Caneta esferográfica de plástico
em tons pastel, área de grip ergonômica, clip plástico e ponta com
esfera de aço inoxidável.

DE R$ 31,40

DE R$ 32,90

POR R$ 26,60

POR R$ 28,90

DE R$ 66,60

POR R$ 49,90 (CADA)

NÉCESSAIRE FILTRO
SONHOS BRANCA/BEGE

PORTA-RETRATO
COBRE 10X15 CM

PELÚCIA PUG
DIVERSOS MODELOS

MZ9040SS-DM/MZ9040SL-DM/ Minas

5015/ Mart

Buba

Elegante nécessaire com revestimento de pequenas estrelas brilhantes, estampa na cor nude, com
a mensagem “Nunca desista dos
seus sonhos”.

Possui borda decorativa na cor cobre, que garante charme e estilo
ao produto. Pode ser utilizado em
cima de móveis ou fixado na parede. Para fotos 10x15cm.

Essas lindas pelúcias vão ajudar a
desenvolver a capacidade visual,
coordenação motora, criatividade,
imaginação e muito mais. O produto é aprovado pelo Inmetro.

ANUNCIO_LER_E_CIA_MAIO_JUNHO.pdf
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DE R$ 32,90

1

25/03/2019

18:06:23

Ofertas válidas de 02/05/2019 a 30/06/2019, 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$ 199,90

MAIO E JUNHO DE 2019

CONFIRA OS ÚLTIMOS LANÇAMENTOS DA GLOBO LIVROS!

MULHERES DIFÍCEIS

38R$ 44,90
MAIOPor:
E JUNHO
DE 2019
De:
R$ 40,40

UMA ORQUESTRA DE MINORIAS

BELA COZINHA - DA RAIZ À FLOR

De: R$ 49,90

De: R$ 59,90

Por: R$ 44,90

Por: R$ 53,90

DECORA
De: R$ 59,90

Por: R$ 53,90

www.globolivros.com.br

AMOR ON-LINE
De: R$ 39,90

Por: R$ 35,90

LER&CIA / Cinema

MÃES DO CINEMA:
PARA

amar
odiar

OU

COMO ELA
CONSEGUE?
Sua mãe aparenta ter
superpoderes para dar
conta de tanta coisa?
Parece que tudo anda
em ordem e equilíbrio:
carreira, casa, cuidado
com os filhos, às vezes,
até netos. A verdade é
que algumas mães têm
um segredo na manga.
Existem Helenas que, na
verdade, são mulhereselásticas, como em Os
incríveis. Quem sabe a sua
mãe também tenha algum
superpoder escondido que
você ainda não conhece.
40
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MELHOR
AMIGA
Pode ser que nem sempre ela
entendeu tudo o que você estava
sentindo ou passando. Mas, de
repente, sua mãe se tornou sua
amiga, confidente e a melhor
companhia para passear? Para
Sophie, de Mamma Mia!, sua mãe,
Donna, é ainda a companheira
ideal para dançar e cantar.
Quem também sabe o que é
viver entre tapas e beijos com
a mãe é a Maria de Lourdes, de
Fala sério, mãe! O filme retrata
bem as loucuras da maternidade
e como o relacionamento
mãe-e-filha pode ser ora
complicado, ora maravilhoso.

>> Amiga, confidente, divertida,
superprotetora, exagerada
ou que mata os filhos de
vergonha? Dizem que mãe
é tudo igual, mas o cinema
mostra que existem figuras
muito diferentes quando o
assunto é maternidade. A sua
se parece com alguma delas?
Faça o teste e descubra quais
desses perfis sua mãe têm!

“ME MATA DE
VERGONHA”
Aparecer na balada dos filhos
de pijama, gritar ordens pela
janela do prédio, criar confusão
com os vizinhos... Se sua mãe,
às vezes, faz você desejar
sumir por alguns instantes,
ela pode ser muito parecida
com a Dona Hermínia, dos
filmes Minha mãe é uma peça.
Aliás, por que não a convida
para uma sessão de comédia
e faz uma maratona com os
filmes protagonizados por
Paulo Gustavo? Porque a Dona
Hermínia pode fazer barraco,
mas também ama passar
um tempo com os filhos.

Cinema / LER&CIA
DE
CORAÇÃO

NÃO DESISTE
JAMAIS
Haja o que houver, sua mãe
faz o que for necessário
para garantir seu bemestar? Algumas mulheres do
cinema foram até as últimas
consequências pelo bem de
suas crianças, como Sarah
Connor, que está pronta
para lutar com ciborgues do
futuro e garantir a segurança
de seu filho na saga O
exterminador do futuro.
E como amor de mãe
não existe só na ficção,
o cinema também
retratou a história
real de Betty,
que arriscou a
própria vida
para fugir
ilegal
mente
de outro
país e
escapar de
um marido
abusivo,
no filme
Nunca sem
minha filha.
Outro longa,
baseado em
fatos verídicos,
que mostra o poder do
amor de mãe é O óleo de
Lorenzo. Michaela decide
mergulhar nos estudos de
biologia, fisiologia e medicina
para achar uma cura para
a até então desconhecida
doença neurológica do
filho. Lorenzo, na vida real,
viveu 20 anos a mais do que
previam os médicos, graças
ao tratamento desenvolvido
pelos pais do garoto.

Muitas mães não geraram seus
filhos no útero, mas os carregam
no coração. O jogador de futebol
norte-americano Michael Oher pode
confirmar a diferença que uma
mãe fez em sua vida. Graças ao
acolhimento de Leigh Anne, o garoto
saiu das ruas para se tornar um astro
do esporte. A história emocionante é
contada no filme Um sonho possível.
Enquanto Michael recebeu bem o
amor de Leigh Anne e sua família,
no filme Lado a lado, o casal Anna
e Benjamin tem dificuldades em
aceitar a presença da madrasta Isabel
em suas vidas. Susan Sarandon e
Julia Roberts precisam aprender a
conviver pelo bem das crianças. A
madrasta irá fazer seu melhor para
acolher e amar seus enteados.

PARA ASSISTIR COM SUA
MÃE (ou pensando nela)
DVD FALA
SÉRIO, MÃE!

Paris Filmes
R$ 29,90

DVD MÃE

Paramount
R$ 16,90

DVD
MAMMA MIA!

Universal
Pictures
R$ 16,90

PIOR MÃE
DO MUNDO
Muita gente passa por uma fase
de odiar sua mãe, especialmente
na época da adolescência. Mas
será mesmo que ela é tão ruim
assim? Vamos pensar em algumas
mulheres que poderiam ganhar o
título de piores mães do mundo,
pelo menos por um dia:
• A mãe que viajou com a família toda
e esqueceu o filho de 8 anos de idade
em casa. É, o Natal não foi nada fácil
para Kevin, de Esqueceram de mim.
• A mãe que criou o filho para odiar
mulheres e ser completamente
dependente dela, inclusive após sua
morte. Norman e Norma Bates, de
Psicose, definitivamente não tinham
um relacionamento saudável.
• A mãe desequilibrada de Carrie, a
estranha tem certeza que trancar a
filha no porão e isolá-la de qualquer
contato social irá mantê-la pura. Só
que ao entrar no colégio, a garota
sofre com a criação extremista.
E seus colegas também!

DVD MAMMA
MIA! LÁ VAMOS
NÓS DE NOVO

Universal
Pictures
R$ 19,90

DVD OS
INCRÍVEIS 2

Disney
R$ 29,90

DVD VALENTE

Disney
R$ 19,90

MAIO E JUNHO DE 2019
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AS 19
ID /20
L
VÁ 06
S 0/
TA A 3
R
E 5
OF 5/0
1
DE

POR R$ 34,90

POR R$ 19,90

POR R$ 14,90

DE R$ 49,90

POR R$ 19,90

OS CONDENADOS

O ÓRFÃO DE HITLER

GARY WHITTA/ Darkside

ANDREW PYPER/ Darkside

PAUL DOSWELL/ Planeta

DE R$ 55,90

DE R$ 49,90

DE R$ 54,90

POR R$ 19,90

POR R$ 19,90

ÓRFÃO X

EM ÁGUAS SOMBRIAS

A BIBLIOTECÁRIA

GREGG HURWITZ/ Planeta

PAULA HAWKINS/ Record

LOGAN BELLE/ Record

DE R$ 54,90

DE R$ 39,90

DE R$ 44,90

POR R$ 39,90

POR R$ 27,90

POR R$ 21,90

A FARSA DO REI

A FUGA

DOIS A DOIS

A MEMÓRIA DO MAR

A CIDADE DO SOL

STEVE BERRY/ Record

BARBARA DELINSKY/ Bertrand

NICHOLAS SPARKS/ Arqueiro

KHALED HOSSEINI/ Globo

KHALED HOSSEINI/ Globo

DE R$ 39,90

DE R$ 44,90

DE R$ 39,90

DE R$ 49,90

DE R$ 49,90

POR R$ 9,90
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DE R$ 49,90

POR R$ 27,90

ABOMINAÇÃO

POR R$ 19,90

DE R$ 59,90

DE R$ 49,90

POR R$ 9,90

POR R$ 21,90

POR R$ 29,90

POR R$ 29,90

NÓS

AMOR & AMIZADE

A GAROTA DO LAGO

DEIXADA PARA TRÁS

NÃO CONFIE EM NINGUÉM

DAVID NICHOLLS/ Intrínseca

WHIT STILLMAN/ Gutenberg

CHARLIE DONLEA/ Faro
Editorial

CHARLIE DONLEA/ Faro
Editorial

CHARLIE DONLEA/ Faro
Editorial

MAIO E JUNHO DE 2019

Ofertas válidas de 15/05/2019 a 30/06/2019, 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$ 59,90

DE OF
15 ER
/0 TA
5 S
A VÁ
30 L
/0 IDA
6/ S
20
19

DE R$ 39,90

POR R$ 23,90
O DIÁRIO DE MIRANDA
– VOLUME 1

DE R$ 39,90

POR R$ 27,90

DE R$ 44,90

POR R$ 27,90

DE R$ 139,90

POR R$ 99,90

DEPOIS DE AUSCHWITZ

IRMÃS EM AUSCHWITZ

BOX SHERLOCK HOLMES

TATIANA AMARAL/ Pandorga

EVA SCHLOSS/ Universo dos
Livros

RENA KORNREICH/ Universo
dos Livros

ARTHUR CONAN DOYLE/
HarperCollins

DE R$ 49,90

DE R$ 64,90

DE R$ 49,90

DE R$ 34,90

POR R$ 29,90

POR R$ 9,90

POR R$ 39,90

A TEORIA DE TUDO

TRAIÇÃO

MULHERES SEM NOME

ANE HAWKING/ Única

KARIN ALVTEGEN/ Record

MARTHA HALL KELLY/
Intrínseca

DE R$ 39,90

POR R$ 29,90
A VOLTA DE MARY
POPPINS – EDIÇÃO
BOLSO DE LUXO

DE R$ 21,90

POR R$ 9,90

DE R$ 59,90

POR R$ 34,90

POR R$ 14,90
ORGULHO E
PRECONCEITO

DE R$ 89,90

POR R$ 59,90
BOX 1 – COLEÇÃO AGATHA
CHRISTIE – 3 VOLUMES
AGATHA CHRISTIE/
HarperCollins

DE R$ 44,90

POR R$ 9,90
TITANIC
JONATHAN L. MAYO/ Vestígio

JANE AUSTEN/ PRINCIPIS

DE R$ 41,90

POR R$ 19,90

R$ 29,90

R$ 19,90

O PEQUENO PRÍNCIPE

DIÁRIO DE UMA VEGANA

AGORA QUE SOU MÃE

IKIGAI

ANTOINE DE SAINT EXUPERY/
HarperCollins

ALANA ROX/ Globo Estilo

FLAVIA CALINA/ Academia

KEN MOGI/ Astral Cultural

P. L. TRAVERS/ Jorge Zahar

COLEÇÃO LAURENTINO GOMES
DE R$ 49,90

POR R$ 29,90 (CADA)
LAURENTINO GOMES/GLobo

DE R$ 29,90

POR R$ 17,90
A BRUXA NÃO VAI PARA A
FOGUEIRA NESTE LIVRO
AMANDA LOVELACE/ Leya

DE R$ 69,90

POR R$ 39,90

DE R$ 99,90

POR R$ 59,90

MARAVILHAS DO MUNDO

O LIVRO DO CARRO

ISABEL OTTER BARRY ROSS/
Tiger 360

VÁRIOS/ Globo

MAIO E JUNHO DE 2019
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AS 19
ID /20
L
VÁ 06
S 0/
TA A 3
R
E 5
OF 5/0
1
DE

DE R$ 48,00

POR R$ 32,90
O CÉREBRO DA CRIANÇA
DANIEL J. SIEGEL, TINA PAYNE
BRYSON/ Nversos

DE R$ 34,90

POR R$ 24,90
PRATICANDO O
PODER DO AGORA

POR R$ 14,90

DE R$ 164,90

POR R$ 49,90

POR R$ 32,90

DESENHO ZEN

S.O.S AUTISMO

BECKAH KRAHULA/ Sextante

MAYRA GAIATO/ Nversos

DE R$ 69,90

POR R$ 49,90
TASTY – AS MELHORES
RECEITAS

BOX TEMPERO
BRASILEIRO

GILL PAUL/ Publifolha

MARIO GRAZIA, MARIA GRAZIA
VILLA/ Vergara e Riba

BUZZ FEED/ HarperCollins

Editora Lafonte

DE R$ 34,90

DE R$ 49,80

DE R$ 48,80

DE R$ 38,80

POR R$ 24,90

POR R$ 9,90

POR R$ 9,90
COBIÇA

CARINA FRAGOZO/
HarperCollins

RICHARD KOCH/ Gutenberg

TARA MOSS/ Fundamento

ECKHART TOLLE/ Sextante

DE R$ 34,90

DE R$ 49,90

DE R$ 38,80

ALLAN PEASE, BARBARA
PEASE/ Sextante

MAIO E JUNHO DE 2019

POR R$ 79,90

A ARTE DA COZINHA
ITALIANA

A REVOLUÇÃO 80/ 20

A LINGUAGEM CORPORAL
NO TRABALHO

DE R$ 139,90

ALIMENTOS QUE
EMAGRECEM

SOU PÉSSIMO EM INGLÊS

POR R$ 9,90

44

DE R$ 37,90

DE R$ 48,00

POR R$ 9,90

POR R$ 29,90
AS 16 LEIS DO SUCESSO
JACOB PETRY, NAPOLÉON
HILL/ Faro Editorial

POR R$ 9,90
PAIS INTELIGENTES
CRIAM FILHAS FELIZES
NIGEL LATTA/ Fundamento

POR R$ 9,90

DE R$ 19,90

POR R$ 9,90

TODA MUDANÇA
COMEÇA EM VOCÊ

O PODER DA AUTORRESPONSABILIDADE

GEOFF BEATTIE/ Fundamento

PAULO VIEIRA/ Gente

DE R$ 19,90

POR R$ 9,90
POR QUE OS CLIENTES
NÃO FAZEM O QUE
VOCÊ ESPERA?
FERDINAND FOURNIES/
Sextante

Ofertas válidas de 15/05/2019 a 30/06/2019, 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 OF
15 ER
/0 TA
5 S
A VÁ
30 L
/0 IDA
6/ S
20
19

DE R$ 49,90

POR R$ 39,90

DE R$ 49,90

POR R$ 34,90

INVESTIMENTOS
INTELIGENTES

A ARTE DE CONQUISTAR
SUPER PODERES MENTAIS

GUSTAVO CERBASI/ Sextante

HENRIK FEXEUS/Nobilis

DE R$ 49,80

POR R$ 9,90
DIRETO AO PONTO – OS
SEGREDOS DA NOVA
CIÊNCIA DA EXPERTISE

DE R$ 29,90

POR R$ 17,90
A FILOSOFIA DO SUCESSO
NAPOLEON HILL/ Nacional

POR R$ 34,90
BOX – O ESSENCIAL
DA ESTRATÉGIA

DE R$ 49,90

POR R$ 29,90

DE R$ 34,90

POR R$ 9,90

DE R$ 29,90

POR R$ 17,90

EM BUSCA DE RESPOSTAS

SUN TZU/ Novo Século

PAUL KALANITHI/ Sextante

ZIBIA GASPARETTO/ Vida e
Consciência

DE R$ 34,90

POR R$ 9,90
SOCIEDADE COM DEUS

RODRIGO ALVAREZ/ Leya

WILLIAM DOUGLAS, RUBENS
TEIXEIRA/ Sextante

POR R$ 9,90
PROCURE E ACHE
– PRINCESAS
IGLOO BOOKS/ Libris

R$ 19,90

O ÚLTIMO SOPRO DE VIDA

APARECIDA

DE R$ 29,90

R$ 29,90

A ARTE DA GUERRA

VÁRIOS/ Novo Século

DE R$ 99,90

POR R$ 69,90
BÍBLIA DA MULHER DE
FÉ – CAPA DOURADA

POR R$ 24,90
O LIVRO DE OURO
DA LIDERANÇA
JOHN C. MAXWELL/
Vida Melhor

ANDERS ERICSSON/ Gutenberg

DE R$ 49,90

DE R$ 34,90

DE R$ 32,00

POR R$ 21,90

DE R$ 70,00

POR R$ 47,00
BOX ESPECIAL OBRAS
BÁSICAS ALLAN KARDEC
ALLAN KARDEC/ Ide Editora

DE R$ 54,90

POR R$ 34,90

HEROBRINE – A LENDA

COMO? ONDE? POR QUÊ?

PAC E MIKE/ Geração Jovem

Girassol

Thomas Nelson

DE R$ 59,00

POR R$ 39,90 (CADA)
• CLÁSSICOS INESQUECÍVEIS:
– A BELA E A FERA
– O REI LEÃO
DISNEY/ Melhoramentos
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LER&CIA / Caligrafia

Caligrafia
A VOLTA DA

>> Forte tradição nos EUA e muito comum na

Europa, o lettering voltou a ganhar força no
Brasil nos últimos anos. A arte de desenhar “à
mão livre”, alternando imagens e letras, já foi um
recurso muito recorrente na publicidade e agora
retorna como uma espécie de “resposta” a um
mundo quase que completamente tecnológico.

Essa é a avaliação do designer gráfico e ilustrador
Osvalter Urbinati, fã da técnica e que traz aos leitores da
LER&CIA dicas para quem quer se arriscar e começar
no lettering. “Acredito que funciona como a moda, em
ciclos, que sempre tem alguma estética que volta a ser
utilizada e fazer sentido”, diz.
46
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O lettering é mais artístico do que
a tipografia. “O desenho de uma
família de letras com todos os
caracteres utilizáveis em diversos
meios, dos mais variados tamanhos,
é a tipografia. Já o lettering se
assemelha a uma marca: você
desenha as letras para formar uma
palavra, ou sequência de palavras
para um uso específico”, explica.

Caligrafia / LER&CIA

Um exercício para quem se interessa
pela arte é copiar fontes. “Isso faz
com que você comece a analisar e
entender como as letras funcionam”,
explica Urbinati. Conhecer
caligrafia também ajuda. É bom
ter em mente que, em lettering,
nem tudo precisa ser feito à mão.
“Você pode planejar e finalizar
digitalmente, por exemplo”, diz ele.

“O essencial é saber o que se quer
fazer e buscar um conceito, uma
“sacada”. Assim você caminha para
uma direção específica e o resultado
tende a ser mais satisfatório. E, claro,
riscar, riscar e riscar. O chamado
‘pensar com os dedos’”, orienta o
ilustrador. Já quando se deparar
com a “trava criativa”, a dica é
buscar por trabalhos inspiradores!

Entre os artistas que são fonte para
beber, Osvalter Urbinati cita Louise
Fili e seu marido, Steven Heller. O
mentor de Fili, Herb Lubalin, também
deve estar no radar dos interessados
em lettering. Na parte de caligrafia, a
recomendação é dar uma olhada na
produção de Luca Barcellona. Confira
também o trabalho do curitibano
Oswaldo Miranda (Miran), autor da
revista Gráfica e um grande nome
do design nacional e internacional
na área de lettering. >>>
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LER&CIA / Caligrafia

Um dos estilos de lettering, o
brush lettering é conhecido por
usar fontes com variação de
espessura. Aqui, a dica é usar as
ferramentas adequadas, que são
as chamadas brush pens. Essas
canetas possuem geralmente
dois lados, um com a ponta em

forma de pincel redondo e a outra
com cerdas ou com material
poroso, como feltro. As feitas
para iniciantes são mais firmes
e ajudam quando é necessário
treinar a precisão. Há outras que
são mais leves e delicadas, no
estilo de um pincel de pelos.
FREEPIK

E AS CANETAS KOI?
As populares canetas Koi, segundo o ilustrador, podem ser
usadas por qualquer um. “Vale a pena conferir e aprender
seus truques e depois buscar um jeito pessoal de usar”, diz
Urbinati. Essas canetas possibilitam um resultado semelhante
ao de um pincel. São aquareláveis, têm tinta translúcida à base
d’água, pincel de nylon flexível e permitem obter pinceladas
de diferentes espessuras apenas mudando a pressão sobre
a ponta. Além disso, sua extremidade volta à forma original
após o uso, garantindo maior durabilidade. Outras vantagens
são que as tintas se misturam facilmente, criando uma
infinidade de cores. O marcador especial “blender” confere
os efeitos de pinturas contínuas e gradações de cores.

CONFIRA NOSSA SELEÇÃO
DE PRODUTOS PARA QUEM
QUER COMEÇAR NA ARTE!

OS SEGREDOS
DE OURO DO
LETTERING
GG BRASIL
R$ 99,00

CALIGRAFIA
FÁCIL
GG BRASIL
R$ 55,00

CANETA
HIDROGRÁFICA
10 CORES
PONTA PINCEL
903934/ BIC
R$ 34,20

CANETA PINCEL
KOI COLORING
BRUSH PEN
CORES
*consulte preço e disponibilidade
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MIWA
R$ 15,20 (CADA)

DESTAQUES!

Princípios Básicos
de Análise do
Comportamento - 2.ed.

Diagnósticos de
Enfermagem da NANDA-I
2018/2020 - 11.ed.

DE R$ 119,00

DE R$ 139,00

POR R$

107,00

Língua Brasileira de Sinais
e Tecnologias Digitais
DE R$ 62,00

POR R$

55,80

Treinamento Funcional para
Atletas de Todos os Níveis
DE R$ 78,00

POR R$

70,00

POR R$

112,00

A Escola do Futuro
DE R$ 39,00

POR R$

35,00

O Papel do Ateliê na
Educação Infantil - 2.ed.
DE R$ 76,00

POR R$

68,00

Classificação Internacional
para a Prática de
Enfermagem CIPE® 2017
DE R$ 96,00

POR R$

Metodologias Ativas para
uma Educação Inovadora

DE R$ 280,00

DE R$ 65,00

250,00

POR R$

DE R$ 116,00

POR R$

104,00

Muito Além da Sorte
DE R$ 67,00

POR R$

86,00

Administração de
Marketing - 15.ed.
POR R$

Psicoterapia Positiva

58,00

60,00

Aprendendo a
Terapia Cognitivo-Comportamental - 2.ed.
DE R$ 131,00

POR R$

117,90
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Livros
RELIGIÃO E ESOTERISMO

LANÇAMENTO

LANÇAMENTO

DE R$ 23,90

DE R$ 29,90

POR R$ 20,50

POR R$ 26,90

COMO DEUS QUER
USAR AS MULHERES

DEVOCIONAL
PARA CASAIS

GARY HAYNES/ Atos

DAVID FERGUSON/ RBC

À luz de textos bíblicos importantes, mostra qual é o verdadeiro e
maravilhoso papel reservado para
cada mulher no corpo de Cristo.
Assumindo o ministério de mães e
irmãs espirituais, elas podem passar a edificar vidas pelos princípios
da Palavra de Deus.

As 365 meditações deste devocional são agrupadas em 52 temas,
uma para cada semana do ano.
Passagens bíblicas, histórias reais,
orações e questões desafiadoras
trazem encorajamento e direção
para que os casais fortaleçam seu
relacionamento.

DE R$ 39,90

POR R$ 35,90
PÃO DIÁRIO – DIÁRIO
DE ORAÇÃO
Vários/ RBC

DE R$ 69,80

POR R$ 62,80
DEUS OU NADA –
ENTREVISTA SOBRE A FÉ
CARDEAL ROBERT SARAH, NICOLAS
DIAT/ Fons Sapientiae

A vida inteira do cardeal é uma espécie de milagre, uma sucessão de
momentos que parecem impossíveis sem a intervenção do céu. Ela
está construída sobre a rocha da fé,
o combate pela verdade de Deus,
a humildade, a simplicidade e a coragem.
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DE R$ 24,90

POR R$ 21,50
20 SEGREDOS PARA
RENOVAR SUA VIDA
DE ORAÇÃO
BOB SORGE/ Atos

Existem horas que suas orações
parecem cansadas e viraram um ritual? Se você tem se sentido assim,
e tem visto sua vida de oração se
tornar algo seco, morto, ritualístico e religioso, descubra 20 segredos que irão renovar e restaurar sua
vida de oração.

Ofertas válidas de 02/05/2019 a 30/06/2019, 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.

Lindo diário para registrar a sua caminhada com Deus. Contém um
plano de leitura anual da Bíblia, uma
meditação para cada dia do ano, espaço para anotar as verdades bíblicas e espaço para anotação dos pedidos e respostas de oração.

Livros / LER&CIA

INFANTOJUVENIL

LANÇAMENTO

DE R$ 54,90

DE R$ 49,90

POR R$ 49,40
DE R$ 298,80

POR R$ 249,90

LANÇAMENTO

SÉRIE CRIS – BOX – 12 VOLUMES
ROBIN JONES GUNN/ Betânia

Namoro, viagens, amigos, emoção, romance, novas descobertas. Tudo isso numa série
que tem tudo a ver com os jovens e adolescentes. São doze volumes, cada um com
uma história completa, cheios de exemplos
para levar Jesus a sério.

DE R$ 29,90

POR R$ 26,90

DESVENTURAS
NA CIÊNCIA

RACHEL IGNOTOFSKY/ Edgard
Blucher

Destaca as conquistas e histórias
de 55 mulheres atletas notáveis
desde o século XIX, que fizeram
história e quebraram recordes
em mais de 40 esportes. A edição brasileira traz também 5 das
mais importantes esportistas da
história do nosso país.

FÁBULAS

JIM JOURDANE/ Edgard Blucher

MONTEIRO LOBATO/ Universo dos
Livros

Mergulhe nas desventuras cotidianas com 25 histórias de cientistas ao redor do mundo sobre
trabalhos de campo que não
deram tão certo. Eles compartilham suas melhores histórias, da
selva colombiana ao gelo antártico.

Com uma roupagem bem brasileira, Monteiro Lobato reconta
dezenas de histórias de Esopo
e La Fontaine – além de algumas de sua autoria – em meio a
uma conversa descontraída entre Dona Benta, Narizinho, Pedrinho e Emília.

LANÇAMENTO

DE R$ 29,90

POR R$ 26,90

DE R$ 29,90

POR R$ 44,90

AS ESPORTISTAS

LANÇAMENTO

LANÇAMENTO

LANÇAMENTO

POR R$ 26,90

LANÇAMENTO

DE R$ 29,90

DE R$ 34,90

POR R$ 26,90

POR R$ 31,40

MINHAS PRINCESAS
FAVORITAS 4D

PLANETA DAS GÊMEAS
– NO FUNDO DO MAR

O PRÍNCIPE CONGELADO

STEVAN RICHTER, DENIO FUCHS/ Vale
das Letras

MELISSA E NICOLE/ Astral Cultural

Um conto de fadas que revela o
lado mais encantador do amor entre dois jovens bem diferentes do
“convencional”. Entre nessa aventura de autodescoberta, amizade e
aceitação de que somos da forma
como somos.

Descubra curiosidades sobre as
princesas. Traz belíssimas imagens,
informações e dicas sobre o mundo encantado com realidade aumentada e efeitos sonoros.

Neste livro cheio de aventura, você
vai poder colocar a mão na massa
para deixar as páginas ainda mais
lindas e coloridas. São colagens,
charadas, caça-palavras, labirintos
e mais um montão de brincadeiras.

MINHAS PRIMEIRAS
1000 PALAVRAS

RAIGOR FERREIRA/ Astral Cultural

ERICA YU/ Bicho Esperto

Temas envolventes introduzem
às crianças a novas palavras. E os
personagens favoritos da Disney
guiam os pequenos nesse aprendizado que também é um momento
de muita diversão.
MAIO E JUNHO DE 2019
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Uma seleção especial para as crianças.

Coruja
Meu livrinho
aconchegante
de R$ 84,90

por R$ 76,60

A estrela
Doce passeio
Meu livrinho musical
de R$ 79,90

por R$ 71,30

de R$ 69,90

por R$ 62,90

Meu livro preferido! Balé
Com meus dedinhos Eu amo música
de R$ 74,90

por R$ 67,40

de R$ 69,90

por R$ 62,40

Minha torre divertida
de R$ 79,90

por R$ 71,40

www.editoranobel.com.br
https://www.facebook.com/grupoeditorialnobel/
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51

POR R$ 24,90

POR R$ 39,90
DVD AQUAMAN
Warner Video

Warner Video

POR R$ 59,90

(CADA)

CUBO MÁGICO 3X3X3
FELLOW CUBE

Copag

Cuber Brasil

DE R$ 39,90

POR R$ 29,90

52

POR R$ 99,90

POKÉMON LATAS GX
CELEBRAÇÃO DE EVOLUÇÃO

DE R$ 39,90

POR R$ 29,90

IOIÔ COLECIONÁVEL CAPCOM
FLOWPACK CHUN LI

IOIÔ COLECIONÁVEL CAPCOM
FLOWPACK GUILE

Capcom

Capcom

MAIO E JUNHO DE 2019

BLU-RAY HOMEMFORMIGA E A VESPA

Disney

Disney

POR R$ 16,90

POR R$ 34,90

DVD JURASSIC WORLD: REINO
AMEAÇADO

POKÉMON DETETIVE PIKACHU
– BLISTER DOSSIÊ PIKACHU

Universal Pictures

Copag

POR R$ 119,90 (CADA)

POR R$ 119,90 (CADA)

HARRY POTTER –
GINNY WEASLEY ON
BROOM POP VINYL

HARRY POTTER – RON
WEASLEY WITH SCABBERS POP
VINYL

Funko

Funko

DE R$ 39,90

POR R$ 29,90
BLACK STORIES FÉRIAS
Galápagos

R$ 44,90
CADERNO DE ANOTAÇÕES
GOT LANNISTER 96 FOLHAS
SEM PAUTA 21X14CM
10070280/ Z-Criativa

Ofertas válidas de 02/05/2019 a 30/06/2019, 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$ 39,90
DVD ANIMAIS FANTÁSTICOS –
OS CRIMES DE GRINDELWALD

POR R$ 39,90

BLU-RAY CAPITÃO
AMÉRICA: GUERRA CIVIL

R$ 65,80

R$ 65,80

R$ 34,90

CANECA 500 ML GOT
ESCUDO LANNISTER

CANECA 500 ML GOT
ESCUDO STARK

CANECA 135 ML MINI
DC BATMAN BODY

10022746/ Z-Criativa

10022745/ Z-Criativa

40281/ BTC

R$ 13,70
MARCADOR PÁGINA
ALUMÍNIO BATMAN
LOGO 5,5X3,5CM
42383/ Urban

DE R$ 84,50

POR R$ 79,00
CANTIL FOSCO 400
ML PUNISHER

R$ 299,30
MOCHILA COM ALÇA
MARVEL PUNISHER
11480/ DMW

10022769/ Z-Criativa

POR R$ 28,80
CANECA 135 ML MINI LOGO
FACES LIGA DA JUSTIÇA
41503/ New Urban

DE R$ 99,90

POR R$ 89,90
THE BEATLES – YELLOW
SUBMARINE
BILL MORRISON/ Darkside

DE R$ 79,90

POR R$ 71,90
A GUERRA DOS TRONOS
– VOLUME 1

DE R$ 75,40

POR R$ 64,90
CANECA 500 ML COM ALÇA
QUADRADA PUNISHER
10022755/ Z-Criativa

DE R$ 40,00

POR R$ 36,00

DE R$ 69,90

POR R$ 62,90

CAPITÃ MARVEL

N.

KELLY SUE DECONNICK/ Panini Comics

STEPHEN KING/ ALEX MALEEV/ MARC
GUGGENHEIM/ Darkside

DE R$ 42,90

POR R$ 38,60
ALITA – ANJO DE COMBATE
PAT CADIGAN/ Record

GEORGE R. R. MARTIN/ Suma
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POR R$ 329,90

DE R$ 29,90

POR R$ 89,90

FONE DE OUVIDO
SHE1350

FONE DE OUVIDO INTRAAURICULAR T210

Philips

JBL

Esses fones de ouvido intra-auriculares levam música de qualidade
aos seus ouvidos confortavelmente. Além disso, possuem reforço
dinâmico para saída de graves.

Esses fones de ouvido são leves,
confortáveis e compactos. Obtenha qualidade de som superior,
com esse fone que é prático para
ser usado em todos os momentos.

DE R$ 399,90

POR R$ 299,90
GOOGLE CHROMECAST
3 IMPORTADO
Google

O Google Chromecast 3 é um produto importado para reproduzir vídeos via streaming com resolução
Full HD a 60 quadros por segundo,
sendo compatível com Android.
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DE R$ 109,90

POR R$ 19,90
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DE R$ 999,90

POR R$ 899,90

DE R$ 399,90

POR R$ 349,90

CONTROLE DUALSHOCK
4 PS4 NACIONAL

HEADSET KRAKEN
ESSENTIAL P2 7.1 VIRTUAL

Sony

Razer

O controle Dualshock 4 apresenta
comandos familiares, incorporando
novas formas de interagir com jogos e outros jogadores. Tenha uma
experiência sensacional e tire o máximo de proveito de seus games.

O Razer Kraken 7.1 V2 proporciona
uma experiência de jogo com som
surround que aumenta a sua noção
de localização auditiva. Tenha uma
nova experiência em seus games
com esse produto.

DE R$ 299,90

POR R$ 269,90

DE R$ 39,90

POR R$ 29,90

FONE DE OUVIDO
BLUETOOTH ON
EAR W800BT

MOUSE USB M90
PRETO

Edifier

Com plug-and-play possibilita simplicidade e rastreamento óptico de
alta definição. Traz grande controle
e precisão para execução de suas
tarefas.

Design ergonômico que se ajusta
com perfeição em volta da orelha,
reduzindo nitidamente o ruído externo. Tecnologia bluetooth.

DE R$ 1.199,90

POR R$ 999,90

Logitech

DE R$ 229,90

POR R$ 219,90

IMPRESSORA
MULTIFUNCIONAL INK
TANK WI-FI 416

IMPRESSORA
MULTIFUNCIONAL L3150
ECOTANK 4 CORES WI-FI

CALCULADORA
CIENTÍFICA CLASSWIZ

HP

Epson

Multifuncional com impressão de
alta qualidade. Tecnologia de impressão: jato de tinta térmico HP,
drivers da impressora incluídos.

Possui o sistema tanque de tinta
100% sem cartucho. Com Wi-Fi Direct integrado, imprime diretamente de seu smartphone, tablet ou PC.

Possui 533 funções, com visor de
texto natural, exibe as expressões
como em um livro. Dígitos 10 + 2,
visor para mantissa de 10 dígitos +
expoente 2.

FX-991LAX-BK-S4-DH/ Casio

Ofertas válidas de 02/05/2019 a 30/06/2019, 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$ 399,90

MAIS VENDIDOS
Conheça os
produtos
mais
vendidos
pelo Grupo
Livrarias
Curitiba

Período:
Período: 04/02 a
04/04 de 2019

LIVROS

FILMES

1º O milagre da manhã
2º A sutil arte se ligar o f*da-Se
3º Seja foda
4º Vade Mecum 2019
5º O poder da ação

1º DVD Bohemian Rhapsody
2º DVD O Rei Leão
3º DVD Venom
4º DVD Nasce uma estrela
5º DVD Moana – Um mar de aventuras

GAMES

MÚSICA

1º Resident evil 2
2º Sekiro shadows die twice
3º Spider Man
4º Red dead redemption II
5º Jump force

1º CD Nasce uma estrela – A star is born
2º DVD Sandy – Nós Voz Eles
3º CD Backstreet Boys – DNA
4º CD Twenty One Pilots – Trench
5º CD Ariana Grande – Sweetener

A FORÇA DE

FREDDIE
>> Bohemian

Rhapsody, a
cinebiografia do
vocalista da banda
Queen, Freddie
Mercury (vivido por
Rami Malek), levou
uma multidão aos
cinemas e ganhou
o prêmio de Melhor
Filme no Globo
de Ouro 2019. O
fenômeno trouxe
de volta para os
holofotes a poderosa
voz do cantor e
rapidamente alcançou
o topo da lista de mais
vendidos do Grupo
Livrarias Curitiba.

ASSISTA
BOHEMIAN
RHAPSODY
Fox Film
R$ 39,90

A história impactante do cantor, que
nasceu na Tanzânia e se mudou para a
Inglaterra durante a adolescência, é lembrada no filme, mostrando a intensidade
com que vivia todos os acontecimentos.
Freddie e seus companheiros de banda
abalaram o mundo na década de 1970 ao
propor experimentações musicais. Gênio
da arte, o cantor mantinha um estilo de
vida extravagante, o que fez com que sua
trajetória – e a do Queen – fosse permeada por altos e baixos. O grupo teve muito
sucesso e reconhecimento na mesma medida de conflitos e episódios polêmicos.
Um dos pontos mais emocionantes
do filme é a apresentação histórica durante o Rock In Rio,
em 1985, para uma multidão de 250 mil pessoas que
entoou o hit “Love of my
life”, um dos momentos
mais emblemáticos da história do rock. l

DIVULGAÇÃO
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LER&CIA / Funkos

CABEÇUDOS E

adoráveis
>> Uma febre tomou conta do mundo

dos colecionáveis. É assim que podemos
descrever os bonecos Funko Pop, os adoráveis
“cabeçudos” que adquirem a forma de
muitos personagens famosos da ficção.
O roteiro é basicamente o mesmo: assim que um
filme ou série é lançado, as prateleiras das lojas se
enchem com bonecos Pop de vilões e heróis daquele título. O incrível é que, apesar de muito similares
entre si, eles ainda guardam características marcantes e cativantes, que fazem parte de seu charme e
sucesso.
Mas a história dos Funkos não é recente. E eles
começaram com a cabeça bem menor do que atualmente.
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A Funko, fabricante dos Pops, foi
fundada em 1998, por Mike Becker.
A intenção inicial era produzir brinquedos básicos, com foco em nostalgia. O primeiro personagem retratado foi o mascote Big Boy, de uma
rede de lanchonetes americana. De
acordo com o site Mental Floss, a
inspiração ocorreu quando Becker
foi procurar colecionáveis do personagem na internet e achou que estavam muito caros. Com o projeto
em mãos, foi até a dona da franquia
e teve a ideia aprovada.
O passo seguinte foi em 1999,
com o licenciamento de bonecos para a sequência do filme Austin Powers, no Brasil chamada de O
Agente ‘Bond’ Cama. Como conseguiu atender à demanda prevista para
os produtos, viabilizou-se como um
participante respeitado no ramo de
colecionáveis.

REPRODUÇÃO/ DISNEY

Funkos / LER&CIA

A primeira linha criada pela
le que lá atrás comprou a empresa
Funko foi a dos “wacky woobblers”,
de seu fundador (e amigo) Mike
bonecos que já traziam uma caBecker.
beça avantajada, mas não
De 2011 até hoje, a Funko
no nível visto atualmente
lançou até um serviço de
CURIOSIDADE
na linha Pop. O mascote
assinatura, que entregava
Freddy Funko foi criaos colecionáveis em casa
do em 2002 e no ano separa os fãs. A novidade
guinte surgiu um fórum
iniciou em 2015 e as duas
Existem Funkos que são produzidos com
cores e pequenos detalhes diferentes dos
na internet para que fãs
primeiras entregas em dovendidos na linha regular. Estes e os que
pudessem discutir os comicílio foram com as lichegam às lojas com pequenos defeitos
lecionáveis. No entanto, a
nhas derivadas dos filmes
atraem
mais
a
atenção
de
colecionadores,
carteira de parcerias permaOs Vingadores: A Era de
que pagam altos valores para obtê-los.
neceu restrita até a venda da
Ultron e Star Wars: O Desempresa, em 2005, para Brian
pertar da Força.
Mariotti, amigo de Becker e tamUm balanço mostra que, desbém entusiasta dos bonequinhos.
de sua fundação, a Funko já lanA partir dali, a gama de acordos
çou mais de 13 mil brinquedos dicomerciais passou a aumentar. E a
ferentes. Em 2017, junto com uma
Funko passou a produzir colecionámudança de sede, a empresa abriu
veis de Marvel, Star Wars, Disney,
uma loja-conceito no mesmo local,
DC, Harry Potter, Dragon Ball, Saiem Everett, no estado americano de
lor Moon. Até de séries de TV, como
Washington. A atração virou uma
Stranger Things e Game of Thrones, e
espécie de passeio obrigatório para
franquias esportivas, como o WWE –
os fãs dos bonecos. A ideia é replicar
que nós no Brasil conhecemos como
a iniciativa, com outras lojas simila“luta livre” – e a NFL.
res pelo mundo.
Em 2009, foi lançada a linha
Force, que já marcou um aumenFILME NO FORNO
to no tamanho da cabeça dos boOutro projeto atual é o de um
É
o
número
de
brinquedos
necos, além de uma postura facial
filme de animação estrelado pelos
diferentes lançados pela Funko
um pouco mais exacerbada, digabonecos Pop. Os rumores indicam
desde sua criação, em 1998.
mos assim. No caso dos personagens
que seria produzido pela Warner,
animados, um sorriso. No caso dos
pegando carona no sucesso da série
super-heróis, um ranger de dentes.
Lego Movie. Com licenças de várias
franquias, o longa-metragem podeA FEBRE
ria trazer “crossovers” entre os uniDois anos depois, veio a grande
versos Marvel, DC e até mesmo Star
virada que ajudou a transformar a
Wars e Harry Potter. Ainda não há
Funko numa potência e os bonecos
O sucesso fez com que a empre- confirmação de data de lançamende cabeça grande de vinil em febre. sa fosse vendida mais duas vezes de to, mas a intenção seria começar a
Os Pops, que têm 10 cm de altura e lá para cá, sendo que em 2017 foi fei- produção ainda este ano, segundo
uma expressão facial meio “padroni- to um lançamento de ações na bolsa. informações do IMDB (Internet
zada”, conquistaram uma legião de No entanto, o presidente-exe
cutivo Movie Database).
fãs pelo mundo.
continua sendo Brian Mariotti, aque- >>>

RAROS E CAROS

13 MIL
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STRANGER
THINGS

CURIOSIDADE

CIÊNCIA DA SIMPATIA
A posição dos narizes dos Pops, logo abaixo da
linha dos olhos, foi estudada para provocar aquela
reação agradável no público. Outra técnica da Funko
é discutir ideias para os bonecos com os maiores
fãs, via internet. Incluir peças adicionais ajuda
também a despertar simpatia. Um dos exemplos foi o
personagem Joey, de “Friends”,
que vinha acompanhado de um pato,
seu animal de estimação.

STRANGER
THINGS 2 DUSTIN
GHOSTBUSTERS –
POP VINYL
FUNKO
R$ 109,90

STRANGER
THINGS ELEVEN
ELEVATED –
POP VINYL
FUNKO
R$ 109,90

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

HARRY POTTER –
GINNY WEASLEY
ON BROOM –
POP VINYL
FUNKO
R$ 119,90

SAILOR MOON
TUXEDO MASK –
POP VINYL
FUNKO
R$ 109,90

HARRY POTTER –
LUCIUS MALFOY
– POP VINYL
FUNKO
R$ 109,90

HARRY POTTER
GINNY WEASLEY
W/DIARY –
POP VINYL
FUNKO
R$ 109,90

DISNEY
INCREDIBLES
2 ELASTIGIRL
– POP VINYL
FUNKO
R$ 109,90

HARRY POTTER
– RON WEASLEY
ON BROOM –
POP VINYL
FUNKO
R$ 119,90

HARRY POTTER
– RON WEASLEY
WITH SCABBERS –
POP VINYL
FUNKO
R$ 119,90

JUSTICE
LEAGUE
BATMAN –
POP VINYL
FUNKO
R$ 109,90

DRAGON
BALL
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DRAGON BALL
PICCOLO –
POP VINYL
FUNKO
R$ 109,90

MAIO E JUNHO DE 2019

DRAGONBALL
SUPER WHIS –
POP VINYL
FUNKO
R$ 109,90

OVERWATCH
SYMMETRA –
POP VINYL
FUNKO
R$ 109,90

SAILOR
MOON

DISNEY

LIGA DA
JUSTIÇA

OVERWATCH

Papelaria

DE R$ 23,30

POR R$ 23,30 (CADA)
CADERNO UNIVERSITÁRIO
10X1 200 FOLHAS
CAPA DURA ZIP
134473/ Tilibra

O caderno Zip possui capa dura,
bolsa de plástico para guardar trabalhos e anotações, folhas pautadas e espiral. Ideal para o dia a dia
do estudante.

Áudio e Vídeo

R$ 28,60 (CADA)

R$ 112,90

R$ 32,90

CADERNO UNIVERSITÁRIO
10X1 160 FOLHAS CAPA
DURA WONDER

CANETA HIDROCOR 48
CORES ARTÍSTICA

CD ARIANA GRANDE
– THANK U, NEXT

5075/ Molin

Universal Music

294292/ Tilibra

Canetas com alta pigmentação em
cores vivas e densas que vêm em
uma maleta com 48 cores. Produto
não tóxico, com ponta firme, resistente e bloqueada. Possui tampa
ventilada, anti-asfixiante, tinta à
base de água e lavável.

Thank U, Next, clipe do quinto CD
da cantora norte-americana, chegou a 100 milhões de visualizações
no YouTube em apenas 3 dias! Além
disso, a diva igualou uma marca que
somente os Beatles haviam alcançado até hoje: ter 3 músicas nos 3
primeiros lugares da Billboard.

O caderno Wonder de 10 matérias
possui capa dura com acabamento
em detalhe holográfico e metalizado, espiral, folha com adesivo,
separador de matéria e miolo decorado.

LANÇAMENTO

R$ 59,90 (CADA)

R$ 42,60

R$ 85,00

R$ 5,80

PELÚCIA BEANIE
BOOS PAETÊ
DIVERSOS MODELOS

CANETA
MARCADOR
PERMANENTE
METÁLICA 3
UNIDADES

CANETA HIDRO
88 + MARCATEXTO BOSS
CORES PASTÉIS
5+5 STABILO

POST-IT FLAGS
PAPEL MINI 4 CORES
SORTIDAS 50
FOLHAS 38X15 MM

1858004/ Paper Mate

55.3400/ Sertic

Marcador permanente
Sharpie Fine em um kit
com três cores lindas: prata, bronze, dourado. São
cores metálicas, ideal para
marcar em praticamente
qualquer superfície.

Estojo composto por 5
marca-texto boss + 5
canetas hidrográficas,
todas em lindas cores
tons pastéis. São perfeitas para marcar textos e
anotações.

Organize seu trabalho
e estudos com mais
eficiência e praticidade!
Esses marcadores adesivos
Post-Its 3m permitem
marcar as páginas de um
livro, dividir cadernos e
fichários.

DTC

A coleção Beanie Boos
está fazendo a cabeça da
galera. É fabricada em
materiais de alta qualidade, detalhes em paetê
no tecido de cobertura e
preenchimento de pelúcia.
Medida: aproximadamente
16 cm de altura.

3M

DISPONÍVEL A
PARTIR DE
22.05.19

R$ 39,90
DVD COMO TREINAR
O SEU DRAGÃO 3
Universal Pictures

Decidido a fazer de Berk o local
ideal para a convivência pacífica
entre homens e dragões, Soluço e
seus amigos seguem atrás de caçadores, para não só libertar suas
presas, mas também impedir a matança desenfreada dos animais.

LANÇAMENTO

DISPONÍVEL A
PARTIR DE
08.05.19

R$ 15,00

R$ 13,90 (CADA)

R$ 16,90 (CADA)

PAPEL ADESIVO
CRISTAL 2 METROS

JOGO SUPER COPAG
DINOSSAURO

JOGO DE BARALHO
COM 52 CARTAS

13439BR / Gekkofix

Copag

Copag

Papel adesivo em rolo de 2 metros
em qualidade premium. Produto
100% PVC. Não deixa resíduo de
cola e nem danifica a superfície
caso seja necessário descolar e colar novamente para ajustes.

No Super Copag você pode jogar
disputando os atributos de suas
cartas. Quem possuir o melhor atributo leva as cartas da rodada e o
grande vencedor será quem conseguir todas as cartas.

Jogo de cartas profissional não
transparente, atóxico e reciclável.
É produzido em cartão couché exclusivo com deslize aveludado de
agradável manuseio. Deixe suas
partidas de baralho mais divertidas.

Ofertas válidas de 02/05/2019 a 30/06/2019, 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$ 39,90
DVD HOMEM-ARANHA
NO ARANHAVERSO
Sony Pictures

Miles Morales é um jovem negro
do Brooklyn que se tornou o Homem-Aranha inspirado no legado
de Peter Parker, já falecido. Entretanto, ao visitar o túmulo de seu
ídolo em uma noite chuvosa, ele é
surpreendido com a presença do
próprio Peter.
MAIO E JUNHO DE 2019
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AGENDA CULTURAL
Fique por dentro de alguns dos eventos que acontecerão nas lojas da
Livrarias Curitiba e Livrarias Catarinense da sua cidade em maio e junho
CONFIRA OS EVENTOS QUE ACONTECEM EM MAIS DE UMA CIDADE

Curitiba

PARANÁ
Curitiba

Quinta-feira, dia 23/05, 19h30

Livrarias Curitiba – Shopping Estação

Joinville

AS VIDAS DE JOSÉ
BONIFÁCIO

Segunda-feira, dia 27/05, 19h30

Livrarias Curitiba – Shopping Mueller Joinville

CARTAS DE CRISTO
Participe da roda de conversa
com a editora Solange Machado
e descubra por que esses livros
conquistaram leitores em
diversos países.
Essas cartas são a semente da
futura evolução espiritual da
humanidade. Quantas pessoas
já se perguntaram quem Jesus
realmente era e o que ensinava?
Qual a natureza de Deus e o
propósito da vida? Este é um
extraordinário relato em primeira
pessoa sobre tudo o que lhe
aconteceu e o porquê.
Solange Machado encerrou sua
carreira em Ciências Humanas há
poucos anos e dedica-se a trazer
para o Brasil, com a Almenara
Editorial, obras originais de pura
espiritualidade, para além das
religiões.

Blumenau

Terça-feira, dia 28/05, 19h30

Livrarias Catarinense – Neumarkt Shopping

Florianópolis

Quarta-feira, dia 29/05, 19h30

Livrarias Catarinense – Beiramar Shopping

Balneário Camboriú

Quinta-feira, dia 30/05, 19h30

Livrarias Catarinense – Balneário Shopping

Londrina

Segunda-feira, dia 24/06, 19h30

Livrarias Curitiba – Catuaí Shopping Londrina

Maringá

Terça-feira, dia 25/06, 19h30

Livrarias Curitiba – Maringá Park Shopping Center

Foz do Iguaçu

Quinta-feira, dia 27/06, 19h30

Livrarias Curitiba – Shopping Catuaí Palladium

O SOMBRIO CHAMADO: A HISTÓRIA
DA MALDIÇÃO DE UM DESTINO

Maringá

Quinta-feira, dia 16/05, 19h30

Livrarias Curitiba – Maringá Park Shopping Center

Londrina

Quarta-feira, dia 22/05, 19h30

Livrarias Curitiba – Catuaí Shopping Londrina
Lançamento do livro, bate-papo e sessão de autógrafos com Kelly Shimohiro.
Na obra, Ágatha Guiller é uma garota de 20 anos quase normal. O problema é que “quase” é
uma palavra que muda tudo, inclusive o que ela imaginava saber sobre si mesma.
Kelly Shimohiro “vive” em outro planeta, é de lá que traz as histórias que escreve. Este é seu
segundo livro. Ela também escreve para o @irmasdepalavra

60

MAIO E JUNHO DE 2019

Quinta-feira, dia 30/05, 19h30
Livrarias Curitiba – Shopping
Palladium
Lançamento do livro,
bate-papo
e sessão de
autógrafos
com Mary
Del Priore.
Ao procurar
entender
quem foi
o homem
por traz do
mito, a autora descobriu não o super-homem, mas um personagem de
seu tempo, cheio de contradições e
dilemas, forjado – como qualquer um
de nós – pelas circunstâncias da vida.
Mary Del Priore é autora de mais de
50 livros de História do Brasil e vencedora de mais de 20 prêmios nacionais e internacionais, entre os quais
três Jabutis. Colabora com jornais
científicos e não científicos, nacionais
e internacionais.

Agenda Cultural / LER&CIA
Maringá

mião, repórter da rádio CBN Maringá e idealizador do Clube de Leitura Bons Casmurros.

CLUBE DE LEITURA – BONS CASMURROS
Sexta-feira, dia 31/05, 19h30

Ponta Grossa

Livrarias Curitiba – Maringá Park Shopping Center
Participe do encontro e venha trocar ideias com
o escritor Luiz Ruffato, autor de O verão tardio
e outros livros.
A obra é uma narrativa poderosa sobre um homem e suas tentativas de reatar os fios do passado. Uma jornada às bordas de um Brasil cindido,
em que o diálogo não parece mais possível.
O evento será mediado pelo jornalista Victor Simião, repórter da rádio CBN Maringá e idealizador do Clube de Leitura Bons Casmurros.

CLUBE DE LEITURA – BONS CASMURROS
Sexta-feira, dia 7/06, 19h30
Livrarias Curitiba – Maringá Park Shopping Center
Participe do encontro e venha trocar ideias
com a escritora Aline Bei, autora de O peso do
pássaro Morto.
No romance de estreia da autora acompanhamos
uma mulher que, com todas as forças, tenta não
coincidir apenas com a dor de que é feita.
O evento será mediado pelo jornalista Victor Simião, repórter da rádio CBN Maringá e idealizador
do Clube de Leitura Bons Casmurros.

CLUBE DE LEITURA – BONS CASMURROS
Sexta-feira, dia 28/06, 19h30
Livrarias Curitiba – Maringá Park Shopping
Center
Participe do encontro e venha trocar ideias com o
escritor José Almeida Junior, autor de Última hora
(ed. Record) e O homem que odiava Machado de
Assis (Faro Editorial).
O evento será mediado pelo jornalista Victor Si-

QUIZ STAR WARS
Sábado, dia 4/05, 15h
Livrarias Curitiba – Shopping Palladium
Participe do encontro com os membros do grupo Base Avançada
Ponta Grossa e venha se divertir num animado quiz de perguntas e
respostas sobre a saga de Star Wars.
Traga sua fantasia, solte a imaginação e “que a força esteja com você”.

SANTA CATARINA
Balneário Camboriú e Itajaí
AVENTURAS E SEGREDOS
Sexta-feira, dia 10/05, 19h30
Livrarias Catarinense – Itajaí Shopping
Lançamento do livro e sessão de autógrafos com
Maria Sofia de Azevedo Tomelin.
A obra traz poesias que contam as aventuras de
UYR, que vão culminar nos segredos de Péttrus.
Maria Sofia de Azevedo Tomelin é professora aposentada e também escreveu a obra Natureza em Poesia.

UM MUNDO ESTRANHO –
PARTE 1 A MISSÃO
Sexta-feira, dia 17/05, 20h
Livrarias Catarinense – Balneário
Shopping
Lançamento do livro e sessão de autógrafos com
Felipe Praun Simão.
A obra de ficção é a primeira parte de uma triloMAIO E JUNHO DE 2019
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LER&CIA / Agenda Cultural
gia. 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
FESTIVAL MUNDO GEEK
Sexta-feira, dia 10/05, 19h30
Livrarias Catarinense – Neumarkt Shopping
Participe da exposição de itens colecionáveis e do
bate-papo sobre a saga de Star Wars.
O encontro será mediado por Pedro Paulo Toledo, integrante do Conselho Jedi Santa Catarina.

EXPOSIÇÃO MUNDO GEEK
Quarta-feira, dia 15/05, 19h30
Livrarias Catarinense – Neumarkt Shopping
Participe da exposição de revistas
em quadrinhos e conheça um variado
acervo relacionado ao universo Geek.
No local haverá um bate-papo com Alex
Leonardo Guenther – que é ilustrador, quadrinista, designer gráfico e tem
pós-graduação em Gestão Estratégica
e Marketing e em Design Gráfico e Tecnologia.

QUIZ HARRY POTTER
Sexta-feira, dia 17/05, 19h
Livrarias Catarinense – Neumarkt
Shopping
Você sabe tudo sobre Harry Potter? Então venha se divertir e participe do quiz de perguntas e respostas sobre o menino bruxo mais famoso do mundo!
O encontro será coordenado por Fernanda Luiza Koffke, Sara Isense Kruger e Caroline Telles
Ribeiro integrantes do Potter Generation.

Florianópolis
NOITE GEEK
Quarta-feira, dia 22/05, 20h
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Joinville
MULHERES ANTES E DEPOIS DOS 50
Terça-feira, dia 7/05, 19h30
Livrarias Curitiba – Shopping Mueller Joinville
Lançamento do livro, bate-papo e sessão de autógrafos com algumas das coautoras da obra.
O livro reúne relatos inspiradores de lideranças femininas com idades entre 28 e 75 anos. São histórias repletas de desafios, superação, dedicação e desprendimento de mulheres profissionalmente
capazes e de comprovada experiência em diversos campos.

BATMAN: 80 ANOS
Quinta-feira, dia 9/05, 20h
Livrarias Curitiba – Garten Shopping
Participe de um descontraído bate-papo sobre o Homem-Morcego mais famoso do cinema e das histórias em quadrinhos. Conheça
as transformações ao longo dos anos e a
história desse intrigante personagem.
O encontro será mediado por Débora de
Albuquerque Teixeira que é blogueira,
nerd, podcaster do @BolsaNerd e estudante de design de moda.

SÃO PAULO
São José dos Campos
O MENINO SEM CHAPÉU

Quarta-feira, dia 8/05, 18h

Livrarias Curitiba – Vale Sul Shopping
(São José dos Campos)
Lançamento do livro, bate-papo e sessão de autógrafos com Carina Roma e Carlos Abranches.
O romance tem gosto de suspense e aborda temas complexos como
preconceitos, fanatismo religioso, transtornos sexuais e violência para
que o leitor inicie sua própria jornada em busca de sua essência.
Carina Roma é psicóloga clínica, palestrante e consultora em comunicação. Carlos Abranches é jornalista, apresentador de TV, autor de sete
livros que são frutos de sua formação em filosofia, música e psicanálise.

São Paulo
CLUBE DE LEITURA:
MÃE LITERATURA
Terça-feira, dia 21/05, 20h

Livrarias Catarinense –
Continente Shopping

Livrarias Curitiba – Shopping Metrô
Tucuruvi (São Paulo)

Venha participar de um divertido
concurso de cosplay, concorra
a prêmios especiais e obtenha
descontos na compra de
ingressos para a COMIC(con)
FLORIPA 2019 https://ccfloripa.
com.br/2019/.

Participe do clube de leitura, venha trocar ideias, compartilhar histórias e ampliar seu conhecimento.
Nessa edição o tema a ser debatido é a obra A pequena sereia e o reino das ilusões, de Louise O´Neill, publicado pela editora DarkSide.
A mediação será feita por Cláudia Leonardi que é psicóloga, mãe,
blogueira alucinada por livros, idealizadora e administradora do Desafio dos 100 Livros em um ano e do site www.maeliteratura.com.br.
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Venha falar diferentes idiomas em um
ambiente animado e descontraído.
Confira a programação de maio:

PARANÁ
CURITIBA
CLUBES DE CONVERSAÇÃO
CENTRO EUROPEU
Com professores do
Centro Europeu.
ALEMÃO
Data: toda sexta-feira,
19h30
Local: Livrarias Curitiba
– Shopping Curitiba
DIA 3 = Zoológico
DIA 10 = Viagens
DIA 17 = Páscoa
DIA 24 = Hannes Wader
– uma canção alemã:
aqui hoje, amanhã lá
DIA 31 = Cinema alemão
ESPANHOL
Data: toda sexta-feira, 19h
Local: Livrarias Curitiba
– Shopping Estação
DIA 3 = Jogos de perguntas
DIA 10 = Notícias
DIA 17 = Jogo com
diferentes temas
DIA 24 = Famosos
DIA 31 = Cinema espanhol
FRANCÊS
Data: toda sextafeira, 18h30
Local: Livrarias Curitiba
– Shopping Curitiba
DIA 3 = As impressões que
a mulher deixou ao longo
da história da humanidade
DIA 10 = O papel das
mulheres na França
DIA 17 = Violência de
gênero ainda presente no
cotidiano das mulheres
DIA 24 = A mulher no
Brasil; Personagens
femininas notáveis
DIA 31 = Cinema francês

INGLÊS
Data: toda sexta-feira, 18h30
Local: Livrarias Curitiba
– ParkShoppingBarigüi
Data: toda sexta-feira, 20h15
Local: Livrarias Curitiba
– Shopping Estação
DIA 3 = Gastronomia
DIA 10 = Cultura
e diversidade
DIA 17 = Mercado de trabalho
DIA 24 = Tecnologia
DIA 31 = Vida saudável
ITALIANO
Data: toda sextafeira, 20h30
Local: Livrarias Curitiba
– Shopping Curitiba
DIA 3 = O mercado
de trabalho
DIA 10 = Dia das mães
DIA 17 = Os doces
italianos da Páscoa
DIA 24 = A máfia
DIA 31 = Festa da
República Italiana
CLUBE DE CONVERSAÇÃO
KNN IDIOMAS
Com professores da
KNN Idiomas.
ESPANHOL
Data: sextas-feiras, dias
10, 17, 24 e 31, 19h
Local: Livrarias Curitiba
– Shopping São José
INGLÊS
Data: quintas-feiras,
dias 9, 16, 23 e 30, 19h
Local: Livrarias Curitiba
– Shopping São José
CONVERSATION HOUR
INTER AMERICANO
Com professores do
Inter Americano.

INGLÊS
Data: sextas-feiras, dias
3, 10, 17, 24, 31, 18h30
Local: Livrarias Curitiba –
Shopping Palladium
Tema: Justice in the Jungle.

JOINVILLE

MARINGÁ

INGLÊS
Com o professor Terry
Walker, da Talk to Terry.
Data: quarta-feira, dia 29, 19h30
Local: Livrarias Curitiba
– Garten Shopping

INGLÊS
Com professores da escola
Cultura Inglesa.
Data: toda sexta-feira, 19h
Local: Livrarias Curitiba – Maringá
Park Shopping Center

LIBRAS
Com integrantes da Associação de
Apoio aos Surdos de Joinville e Região.
Data: quinta-feira, dia 16, 19h
Local: Livrarias Curitiba –
Shopping Mueller Joinville

PONTA GROSSA

LIBRAS
Com Fabíola Sucupira Ferreira Sell.
Data: quarta-feira, dia 22, 19h
Local: Livrarias Curitiba
– Garten Shopping

INGLÊS
Com professores da escola FISK.
Data: quartas-feiras, dias
8, 15, 22 e 29, 19h
Local: Livrarias Curitiba –
Shopping Palladium
Com professores da escola
Centro Europeu.
Data: sextas-feiras, dias
3, 10, 17, 24 e 31, 19h
Local: Livrarias Curitiba –
Shopping Palladium
SANTA CATARINA
BALNEÁRIO CAMBORIÚ E ITAJAÍ
INGLÊS
Com professores da Get It Academy.
Data: toda quarta-feira, 20h10
Local: Livrarias Catarinense
– Balneário Shopping
Data: toda quinta-feira, 19h10
Local: Livrarias Catarinense
– Itajaí Shopping
BLUMENAU
INGLÊS
Com professores da Escola
Barão Rio Branco.
Data: toda sexta-feira, 18h30
Local: Livrarias Catarinense
– Neumarkt Shopping
CRICIÚMA
INGLÊS
Com professores da
escola PrimeWay.
Data: sexta-feira, dia 10, 19h
Local: Livrarias Catarinense
– Nações Shopping

SÃO PAULO
SÃO PAULO
ESPANHOL
Com professores da escola Wizard.
Data: quinta-feira, dia 2, 19h
Local: Livrarias Curitiba – Shopping
Leste Aricanduva (São Paulo)
Data: sábado, dia 11, 13h30
Local: Livrarias Curitiba – Shopping
Leste Aricanduva (São Paulo)
Confira os temas dos encontros:
DIA 2 = Viagem a trabalho
DIA 11 = Curiosidades da
língua espanhola
INGLÊS
Com professores da escola Wizard.
Data: quintas-feiras, dias 16, 23 e 30, 20h
Local: Livrarias Curitiba – Shopping
Leste Aricanduva (São Paulo)
DIA 16 = At the restaurant
DIA 23 = Talking on the phone
DIA 30 = Hobbies
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
INGLÊS
Com professores da escola Yázigi.
Data: sextas-feiras, dias
3, 10, 17 e 24, 19h
Local: Livrarias Curitiba – Vale Sul
Shopping (São José dos Campos)
DIA 3 = Back in Time – Talking
about past events and memories
DIA 10 = Are you a savvy shopper?
– Talking about shopping
DIA 17 = Talking about experiences
DIA 24 = Job interview

APOIO:
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BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Todo sábado, às 15h, no Balneário Shopping
BLUMENAU
Todo sábado, às 15h, no Neumarkt
Shopping e no Norte Shopping
CRICIÚMA
Todo sábado, às 15h, no Nações Shopping.
CURITIBA
Todo sábado:
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
FOZ DO IGUAÇU
Todo sábado, às 16h, no Catuaí Shopping Palladium
FLORIANÓPOLIS
Todo sábado:
10h30 – Rua Felipe Schmidt, 60
15h – Beiramar Shopping
15h – Continente Shopping
ITAJAÍ
Todo sábado, às 17h, no
Itajaí Shopping.
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JOINVILLE
Todo sábado, às 17h,
no Garten Shopping
Todo domingo, às 16h, no
Shopping Mueller Joinville
LONDRINA
Todo sábado, às 15h, no Catuaí Shopping Londrina
MARINGÁ
Todo sábado:
15h – Catuaí Shopping Maringá
17h – Maringá Park Shopping Center
PONTA
GROSSA
Todo sábado,
às 17h, no Shopping Palladium
DIADEMA
Todo sábado, às 16h, no Shopping Praça da Moça
SÃO JOSÉ
DOS CAMPOS
Todo sábado, às 15h, no Vale Sul Shopping
SÃO PAULO
Todo sábadoo:
16h – Shopping Metrô Tucuruvi
17h – Shopping Leste Aricanduva
TABOÃO DA SERRA
Todo sábado, às 16h, no Shopping Taboão

ZOOM

ROGÉRIO HOEPERS

LUIZ FELIPE PONDÉ

O escritor lançou a obra
Filosofia do cotidiano
na Livrarias Curitiba do
Shopping Palladium, em
Curitiba. O encontro no dia
27 de março reuniu cerca de
200 pessoas, numa animada
conversa sobre a filosofia e o
jeito de ver o mundo.

Confira os destaques
dos eventos culturais
de março e abril:

ELISAMA SANTOS

ROGÉRIO HOEPERS

A palestrante lançou a obra
Educação não violenta e
conversou com pais e mães
que foram ao evento na
loja Shopping Palladium de
Curitiba, no dia 8 de março.
O bate-papo também teve
participação de Maristela Lima,
do site cultivandocuidado.com/
escrito-a-mae/
ROGÉRIO HOEPERS

OSÉIAS GOMES

O empresário lançou a obra
Gestão fácil no dia 11 de março, na Livrarias Curitiba do
ParkShoppingBarigüi de Curitiba, e no dia 12, na loja de Ponta Grossa. Ele conversou com
mais de 300 pessoas e assinou
centenas de livros.

DIVULGAÇÃO

A consultora e palestrante
lançou o livro Raiva, quem
não tem? no dia 28 de março,
na Livrarias Catarinense do
Beiramar Shopping de Florianópolis. Ela conversou com a
plateia e assinou sua obra.

A TURMA DO
ENCRENCA

ADRIANO MATHEUS DEBORTOLI

O psicólogo, escritor e palestrante lançou a obra Desligue
isso e vá estudar!, conversou
com centenas de pais sobre a
educação dos filhos e apresentou o sistema de educação da
Academia Klug. O evento foi
no dia 5 de abril, na Livrarias
Curitiba do Shopping Palladium, da capital paranaense.
ROGÉRIO HOEPERS

CHOQUE DE CULTURA

Um descontraído bate-papo
da autora com o público marcou o lançamento do livro Nas
montanhas do Marrocos, na
Livrarias Curitiba do Shopping
Palladium de Curitiba, no dia
20 de março.

JOSÉ SALIBI NETO

O palestrante lançou os livros
Gestão do amanhã e O novo
código da cultura na Livrarias
Curitiba do ParkShoppingBarigüi, na capital paranaense.
O evento foi no dia 1º de abril
e reuniu diversos empresários
que aproveitaram uma enriquecedora conversa com o autor.

ALEX CASTRO

O zen-budista lançou a obra
Atenção. Por uma política do
cuidado, na Livrarias Curitiba
do Shopping Palladium, em
Curitiba. O encontro com os
leitores foi no dia 13 de abril.

Os integrantes do “transporte alternativo” Daniel Furlan, Leandro
Ramos e Juliano Enrico lançaram a obra Choque de Cultura – 79
Filmes pra assistir enquanto dirige na praça de eventos do Beiramar Shopping de Florianópolis. O encontro foi no dia 16 de março e
reuniu cerca de 300 fãs.

LUISA BÉRARD

ROGÉRIO HOEPERS

Os integrantes da trupe
lançaram o livro E não é que
deu certo? num espaço do
Shopping Praça da Moça, em
Diadema. O encontro foi no
dia 30 de março e o público se
divertiu com as histórias inusitadas contadas pelos autores.

MARCOS MEIER

DIVULGAÇÃO

PATRÍCIA SANTOS

BARBARA GANCIA

A jornalista lançou a obra A saideira, conversou com o público
sobre a vida, o livro e assinou diversos exemplares. O encontro
foi no dia 22 de abril, na Livrarias Curitiba do Shopping Palladium da capital paranaense.

EDUARDO BUENO

O jornalista, escritor, tradutor e editor
lançou o livro Textos contraculturais,
crônicas anacrônicas & outras viagens
na Livrarias Curitiba do Shopping
Palladium, em Curitiba. O encontro
no dia 25 de abril reuniu diversas pessoas, numa animada conversa.
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EDUARDO
FERRAZ,
CONSULTOR E ESCRITOR

>> Você conhece pessoas que estão infelizes em
empregos considerados ótimos? Isso acontece
porque há muitos profissionais em funções que
são incompatíveis com sua personalidade.

O consultor Eduardo Ferraz, que tem mais de 30
anos de experiência em gestão de pessoas, lançou uma
obra para ajudar profissionais que se sentem no lugar
errado. “O livro Seja a pessoa certa no lugar certo traz
ferramentas baseadas nos conceitos mais modernos da
neurociência comportamental, da psicologia aplicada
e em minha experiência de mais de três décadas em
gestão de pessoas”, explica o autor.
A obra oferece instruções claras, testes objetivos e
metodologia prática para ajudar o leitor a definir os empregos, atividades e profissões mais compatíveis com
sua personalidade. Além disso, auxilia o gestor a aproveitar melhor os talentos de sua equipe. Confira entrevista exclusiva com o autor.

SAIBA MAIS
DIVULGAÇÃO

SEJA A PESSOA
CERTA NO
LUGAR CERTO
Eduardo Ferraz/
Planeta Estratégia
de R$ 41,90
por R$ 37,70

LER&CIA | Você afirma que o autoconhecimento é fundamental para a satisfação profissional. Por quê?
Eduardo Ferraz | Antes de mudar qualquer aspecto em
sua profissão ou de seguir em uma nova direção, a pessoa precisa conhecer seus pontos fortes para aproveitá-los
ao máximo, mas também deve ter plena consciência de
seus pontos limitantes e ajustá-los. Ao estudar como se
formou sua personalidade, o profissional verá que existem comportamentos que podem ser alterados e outros
quase imutáveis. Entender o que é possível mudar e o
que deve ser aceito será fundamental. Assim, a pessoa
poderá usar sua energia para obter o melhor de si, sem
desperdiçá-la com o que não vale a pena.
Você apresenta a tese de que as pessoas agem, em seu cotidiano, guiadas por “filtros mentais”. Como eles interferem em
nosso comportamento?
Inconscientemente, distorcemos os fatos porque enxergamos o mundo por meio de filtros ou viéses cognitivos, que
nos levam a perceber as informações de maneira parcial.
Isso significa que vemos, sentimos e interpretamos o mundo diferentemente do que acontece na realidade. Dito de
outra maneira, criamos roteiros mentais falhos que organizam nossa tomada de decisão. O problema é que, muitas vezes, um roteiro equivocado nos leva a caminhos nos
quais perdemos muito tempo – em alguns casos, anos –
ao insistirmos em empregos ruins, em profissões para as
quais não temos talento ou em negócios inviáveis.
Quais características a pessoa deve conhecer sobre si próprio?
Existem quatro pilares estruturais na personalidade,
também conhecidos como perfil DISC: Dominância,
Influência, Estabilidade e Conformidade. Além de estudar o próprio perfil, a pessoa deverá conhecer suas
motivações profissionais, seus talentos naturais, suas
atitudes positivas e seus pontos limitantes, todos explicados no livro.
É possível tentar adaptar nossa personalidade para se adequar
a um trabalho ou será um esforço inútil?
Sempre é possível ajustar alguns aspectos da personalidade para se adaptar melhor a um trabalho. Entretanto, essa “margem de manobra”, que os neurocientistas chamam de neuroplasticidade, têm limites. Se
você gosta de pelo menos 70% do que faz no trabalho, provavelmente está no lugar certo. Os outros
30% são chateações, problemas e desconfortos que
todo mundo tem em qualquer lugar. O contrário indica que você está no lugar errado. l
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