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CARO LEITOR
Poucas coisas combinam tanto com férias escolares do
que assistir a filmes, não é verdade? A geração dos anos 90 vai
lembrar, com certeza, da diversão de ver Uma escola atrapalhada, Sonhos de verão ou Lua de Cristal, com as estrelas pop
da época. Mas os mais novos também estão bem servidos de
opções de filmes, um deles é o Tudo por um popstar. Protagonizado pelas atrizes teen do momento – Maisa Silva, Klara
Castanho e Mel Maia –, o filme é baseado na obra de Thalita
Rebouças. Em entrevista à LER&CIA, as três estrelas falam sobre o longa e também sobre sua carreira.
Essa edição está repleta de opções para aproveitar o início
do ano em grande estilo: falamos sobre séries para maratonar
– e dicas para fazer isso da melhor maneira possível –, mostramos a diversão dos jogos de tabuleiro tradicionais e modernos e trazemos algumas adaptações televisivas de sucessos dos
quadrinhos e do cinema.
Falando em quadrinhos, não poderíamos deixar passar em
branco a morte do genial Stan Lee. Então, confira uma matéria sobre o quadrinista e, também, dicas de filmes que abordam seus personagens e histórias reunidas pelo crítico de cinema Marden Machado.
A revista traz ainda uma entrevista exclusiva com o casal
criador do canal Manual do Mundo, sugestões de materiais
para a volta às aulas, dicas de clássicos infantis e uma matéria
muito interessante sobre como usar livros para ensinar emoções para os filhos.
Confira ainda centenas de ofertas de livros, áudio, vídeo,
informática, tecnologia, papelaria e presentes.
Boa leitura!
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1, 2, 3
SOL, CALOR E AÇÃO!
Muitas das grandes aventuras,
comédias e romances do cinema se
passaram na estação mais esperada
do ano: o verão. Relembre alguns
clássicos para os dias quentes!
UM CLÁSSICO DANÇANTE

Mesmo que você tenha nascido depois
dos anos 80, provavelmente já assistiu
ou ouvir falar de Dirty dancing: ritmo
quente. O blockbuster conta a história
de Baby, uma jovem que viaja com a família
para um resort durante o verão. Entediada
com a sua irmã e os outros hóspedes do
hotel, descobre uma festa no alojamento dos
funcionários. Lá ela irá conhecer Johnny
Castle, o instrutor de dança do resort, dando
início a uma parceria inusitada e apaixonante.
DOSE DUPLA

GEEK

CAMPUS PARTY
A 12ª edição da Campus Party vai acontecer
entre os dias 12 e 17 de fevereiro, no Expo Center
Norte, em São Paulo. Com 900 palestrantes,
o principal nome é o engenheiro brasileiro da
NASA, Ivair Gontijo, que foi um dos responsáveis
pela criação do robô Curiosity – o maior e mais
sofisticado veículo espacial a ser enviado com
sucesso a Marte. Além disso, os campuseiros,
como são conhecidos os participantes do evento,
contarão com serviços de descanso, como yoga,
massagens relaxantes e jogos poliesportivos.
A organização da #CPBR12 espera receber
cerca de 12 mil campuseiros e mais de 120 mil
visitantes na área aberta e gratuita do evento, a
Open Campus. Os ingressos estão à venda no site
da Campus Party.
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No filme Operação cupido, as gêmeas
Hallie e Annie, ambas interpretadas
por Lindsay Lohan, foram separadas
ainda pequenas: uma ficou com a
mãe, Elizabeth, e a outra com o pai,
Nicholas. Elas se reencontram em
um acampamento de verão e se dão conta
do parentesco, até então desconhecido. As
duas trocam de lugar na volta para casa e
elaboram um plano para que seus pais se
reconciliem e a família, enfim, possa se
reunir.
COMÉDIA GREGA

Mamma mia conta a história de
Sophie, uma garota de 20 anos que
está prestes a se casar e não conhece
seu pai. Ela vive com a sua mãe,
Donna, proprietária de um pequeno
hotel na Grécia. Quando encontra
o diário da sua mãe, descobre que três
homens diferentes podem ser seu pai.
Sophie convida os três ex-namorados da
mãe para seu casamento, na esperança de
descobrir qual deles irá levá-la ao altar.

FOTOS: DIVULGAÇÃO, DISNEY E UNIVERSAL STUDIOS

LER&CIA / Curtas

Curtas / LER&CIA
MÚSICA

LITERATURA

ED
SHEERAN

79 FILMES
PRA ASSISTIR
ENQUANTO
DIRIGE – CHOQUE
DE CULTURA

Um dos grandes
cantores da
música pop
atual, Ed
Sheeran volta
ao Brasil em
fevereiro. Os
shows acontecem
em São Paulo,
nos dias 13 e 14
de fevereiro, e,
em Porto Alegre,
no dia 17 de
fevereiro. As
apresentações marcam o encerramento da Divide
World Tour, que promove o álbum Divide (R$
35,90), de 2017. Em sua última visita ao país, em
maio de 2017, Ed Sheeran fez shows em Curitiba,
Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte.

Você conhece o Rogerinho
do Ingá, Maurílio dos
Anjos, Julinho da Van
e o Renan? Sucesso absoluto no YouTube, os
personagens interpretados por Caíto Mainier, Daniel
Furlan, Leandro Ramos e Raul Chequer lançaram
recentemente o livro 79 filmes pra assistir enquanto
dirige (R$ 37,90 por R$ 34,10). Com 79 resenhas
de filmes, – seriam 80, mas Julinho esqueceu de
entregar a crítica do filme Se eu fosse você 2 – o
livro conta com o mesmo humor e linguagem
utilizados nos vídeos publicados no YouTube e
também no programa transmitido aos domingos na
Rede Globo, onde os motoristas comentam os filmes
da “Temperatura Máxima”.

CINEMA

GAME

WIFI RALPH: QUEBRANDO
A INTERNET

RESIDENT EVIL 2

A tão esperada
sequência de Detona
Ralph chega às
telonas no dia 3 de
janeiro. Em WiFi
Ralph: Quebrando
a internet, o
fliperama Litwak
é passado. Com a
sua companheira
Vanellope von
Schweetz, o vilão
(ou herói?) aventura-se no mundo desconhecido da
internet. Em busca de uma peça sobressalente para
salvar o videogame de Vanellope, o Corrida Doce, a
dupla arriscará tudo ao viajar para o world wide web.
O filme é dirigido por Rich Moore e Phil Johnston,
também responsáveis por Zootopia – Essa cidade é o
bicho, ganhador de um Oscar em 2017.

O remake de Resident Evil 2 chega na Livrarias
Curitiba dia 25 de janeiro (em pré-venda pelo site).
Baseado no título lançado em 1998, o novo game
da Capcom foi completamente reconstruído para
proporcionar uma experiência narrativa mais profunda.
Com áudio imersivo, os gráficos são gerados pela RE
Engine, a mesma engine gráfica utilizada em Resident
Evil 7. A nova versão da clássica saga de horror coloca
os jogadores mais uma vez no papel do policial novato
Leon Kennedy e da estudante universitária Claire
Redfield. Eles unem suas forças para sobreviver a
uma epidemia em Raccon City, que transformou a
população em zumbis. Resident Evil 2 está disponível
para PS4, XboX One e PC. Valor: R$ 249,90.
JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019
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CINEMA

TEM QUE ASSISTIR – ESPECIAL STAN LEE
Confira as indicações e avaliações do crítico de cinema Marden Machado de filmes
com personagens icônicos de mestre Stan Lee: (www.cinemarden.com.br):
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HOMEM-ARANHA 2 – R$ 16,90
(Spider-Man 2 – EUA 2004)
Direção: Sam Raimi
Duração: 127 minutos
Distribuição: Sony

PANTERA NEGRA – R$ 29,90
(Black Panther – EUA 2018)
Direção: Ryan Coogler
Duração: 134 minutos
Distribuição: Disney

A adaptação de um dos
heróis de quadrinhos
mais populares do
mundo, o HomemAranha, criação maior
de Stan Lee e Steve
Ditko, levou mais de dez
anos para ser realizada.
A má administração
da Marvel fez com
que a personagem
pertencesse no final
dos anos 1980 a muitos donos. Era esse
nó burocrático que sempre dificultava as
negociações. Muitos diretores se envolveram
com o projeto, principalmente, James Cameron,
que chegou a escrever até um roteiro.
Finalmente, no ano 2000, a Sony conseguiu
negociar com todos os detentores dos direitos
do aracnídeo e dá início à produção do primeiro
filme, lançado em 2002. O sucesso foi enorme
e, claro, uma continuação foi encomendada.
Existem poucos filmes com o número dois
depois do título que são superiores ao
original. Homem-Aranha 2 é um deles. Sem
desmerecer o primeiro, também dirigido por
Sam Raimi, e muito bom, o segundo filme do
“melhor amigo da vizinhança” ganha em todos
os aspectos: a) começa com uma inspirada
abertura, que resume em quadrinhos o filme
anterior; b) sem as amarras de um filme de
origem, o diretor teve mais liberdade para
desenvolver a ação; c) a opção por utilizar
um dos vilões clássicos e mais queridos, o
Dr. Octopus. O alfabeto ainda tem 23 letras
e eu poderia utilizar todas elas para destacar
as qualidades de Homem-Aranha 2, mas,
isso não será necessário. O filme fala por si.
Resumindo: o primeiro é muito bom, o segundo
é ótimo. Para encerrar, não poderia deixar de
mencionar a mais do que acertada escolha de
Alfred Molina para interpretar o Dr. Octopus.

Criado nos quadrinhos em 1966,
por Stan Lee e Jack Kirby, o
Pantera Negra já nasceu quebrando
paradigmas. Num universo de heróis
dominado por homens brancos e
loiros, o surgimento de um herói
negro chamou a atenção. Além
disso, ele é rei do misterioso, rico,
avançado e fictício país africano de
Wakanda. No cinema, a primeira
e impactante aparição se deu em
2016, no filme Capitão América –
Guerra Civil. A partir daí, criou-se uma grande expectativa
em relação ao filme solo, lançado em fevereiro de 2018.
O jovem Ryan Coogler, que havia feito antes apenas dois
longas: Fruitvale Station: A última parada e Creed: Nascido
para lutar, assumiu a direção. O roteiro, escrito por Coogler,
junto com Joe Robert Cole, dá continuidade aos eventos
envolvendo o herói mostrados em Guerra Civil. Após um
breve prólogo, acompanhamos o príncipe T’Challa, alter
ego do herói (Chadwick Boseman), sendo coroado como
o novo rei de Wakanda. Logo após a coroação, ele viaja
para capturar Ulysses Klaue (Andy Serkis), responsável
pelo roubo do valioso vibranium, metal que só existe
em Wakanda. Paralelo a isso, Erik Killmonger (Michael B.
Jordan), seu primo, aparece e reivindica o trono do país.
O mais interessante em Pantera Negra é termos um herói
e um vilão bem construídos. E melhor do que isso é o
fato de ambos defenderem basicamente o mesmo ideal,
porém, com posturas distintas para alcançá-lo. O filme,
assim como os quadrinhos, quebrou alguns paradigmas
também. O primeiro deles foi a escalação de um diretor
negro, seguido por um elenco inteiro de atores negros. As
únicas exceções são Martin Freeman e Andy Serkis. Sem
contar que a trama se passa quase que inteiramente na
África, sem a participação dos Estados Unidos e sem um
plano de dominação global. Tudo gira em torno apenas de
Wakanda. No final, o saldo se revelou dos mais positivos.
Coogler conduz a narrativa com maestria e capricha nas
cenas de ação, na escolha do elenco, nas locações, nos
figurinos e na trilha sonora. E isso refletiu nas bilheterias
mundiais, onde o filme faturou 1,350 bilhão de dólares.
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VINGADORES: GUERRA INFINITA – R$ 29,90
(Avengers: Infinity War – EUA 2018)
Direção: Anthony Russo e Joe Russo
Duração: 149 minutos
Distribuição: Disney

X-MEN: DIAS DE UM FUTURO ESQUECIDO – R$ 16,90
(X-Men: Days of Future Past – EUA 2014)
Direção: Bryan Singer
Duração: 130 minutos
Distribuição: Fox

A aposta era alta. Seja por
conta do investimento, algo
em torno de 400 milhões de
dólares gastos na produção e
divulgação, seja pela própria
obra que almejava ligar todas
as pontas soltas ao longo de 18
filmes produzidos pela Marvel
nos últimos dez anos. Vingadores:
Guerra Infinita, por onde quer
que você o veja é, sem dúvida
alguma, um grande evento.
O roteiro, escrito por Christopher Markus e Stephen
McFeely, os mesmos dos três filmes do Capitão América,
procura amarrar tudo o que já foi mostrado até agora no
Universo Cinematográfico Marvel. A direção ficou sob a
responsabilidade dos irmãos Anthony e Joe Russo, que
dirigiram os dois últimos filmes do Capitão América.
A gênesis de Guerra Infinita está presente no primeiro
Vingadores, lá em 2012. Nele, a Terra sofreu o ataque
de uma raça alienígena e na cena pós-crédito ficamos
sabendo que Thanos era o responsável pela invasão e
que ele estava atrás de seis pedras cósmicas, as Joias do
Infinito: Poder, Tempo, Mente, Espaço, Alma e Realidade.
Juntas, elas darão ao seu dono poder ilimitado. A busca
de Thanos pelas pedras e a presença delas em diversos
pontos do universo pontuou, desde o primeiro Homem
de Ferro, as histórias dos filmes da Marvel. Tudo em
Vingadores: Guerra Infinita é superlativo e ambicioso.
Em um mesmo filme estão presentes todos os heróis (ou
quase todos, faltaram apenas dois) já apresentados no
UCM até o momento. A missão dos irmãos Russo e da
dupla de roteiristas era juntar tudo de maneira coesa,
harmônica e dinâmica. E isso, eles conseguiram. No
melhor estilo Senhor dos Anéis. Explico: é que Guerra
Infinita, apesar de fechar o que o filme propõe, não se
resolve por inteiro. A conclusão ficou para maio de 2019,
quando será lançado Vingadores 4, título provisório
do filme que amarrará as pontas deixadas em aberto
este ano. Mas isso, em hipótese alguma tira o prazer
de assistir a Vingadores: Guerra Infinita. Um filme que
mantém o humor que nos acostumamos a ver nas
histórias da Marvel, mas, na mesma medida, nos conduz
por caminhos mais sombrios, tensos e emocionais. Cabe
destacar que o filme só funciona em todos esses níveis
porque houve uma preparação, um investimento na
construção das personagens ao longo de dez anos e 18
filmes. É um produto? Sim. Portanto, é comercial? Até a
medula. Mas é envolvente e vem carregado de humor,
de amor, de dor, de muita ação e emoção. Enfim, de
alma e humanidade. Stan Lee deve ter ficado muito feliz.

Se hoje filmes baseados em
histórias em quadrinhos são um
gênero cinematográfico e as
adaptações são respeitadas pelos
fãs, muito disso se deve a Stan
Lee e ao cineasta Bryan Singer,
que dirigiu em 2000 a primeira
adaptação cinematográfica dos
X-Men. Dois anos depois, veio
a continuação, X-Men 2, e o
sucesso foi maior ainda. Estava
estabelecido uma fórmula
certeira para adaptações de histórias em quadrinhos.
Agora, 12 anos depois, o mesmo Singer que começou
toda essa onda, volta à franquia dos mutantes com
X-Men: dias de um futuro esquecido. O roteiro, escrito
por Simon Kinberg, Jane Goldman e Matthew Vaughn,
é baseado na famosa saga dos quadrinhos de autoria
de Chris Claremont e John Byrne. A intenção com este
novo filme é colocar um pouco de ordem na cronologia
dos mutantes. Não é exagero afirmar que X-Men:
dias de um futuro esquecido é o melhor de todos os
filmes envolvendo a equipe de alunos do Professor
Xavier. Tudo está bem dosado. Há muita ação, efeitos
especiais espetaculares, humor, suspense e algo que
é muito caro em histórias fantásticas: uma viagem no
tempo. A trama começa no futuro, por volta do ano de
2023. Os mutantes foram quase todos dizimados pelos
Sentinelas, robôs gigantes criados por Bolívar Trask
(Peter Dinklage). Em 1973, o cientista é assassinado por
Mística (Jennifer Lawrence) e isso faz com que as coisas
tomem um novo rumo. A única solução possível para
evitar aquele futuro sombrio é voltar no tempo e impedir
a morte de Trask. Para isso, Xavier (Patrick Stewart) e
Magneto (Ian McKellen), utilizando o poder de Cisne
Negro (Ellen Page), enviam a consciência de Wolverine
(Hugh Jackman) para o corpo dele no passado. A
missão: unir os jovens Xavier (James McAvoy) e Magneto
(Michael Fassbender) em torno de uma causa comum:
a própria sobrevivência da raça mutante. Singer segue
a trilha aberta por Matthew Vaughn em X-Men: primeira
classe, de 2011, que se passava no ano de 1963 e fazia
uso de acontecimentos reais, como a crise dos mísseis
em Cuba, para inserir suas personagens. Desta vez, a
“realidade” aparece na famosa reunião que aconteceu
em Paris, em 1973, para discutir o fim da Guerra do
Vietnã. Entre os muitos “achados” de X-Men: dias de
um futuro esquecido, um merece destaque: as cenas
que envolvem o mutante Mercúrio (Evan Peters). Ele
tem o poder da velocidade e sua participação na trama,
além de empolgante, é muito engraçada e criativa.
JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019
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OPINIÃO

MARINGÁ
• Catuaí Shopping (44) 3219-2150
• Maringá Park Shopping Center (44) 3219-2170
PONTA GROSSA
• Shopping Palladium (42) 3219-5650
FOZ DO IGUAÇU
• Shopping Catuaí Palladium (45) 3939-0060
JOINVILLE
• Shopping Mueller (47) 3145-2600
• Garten Shopping (47) 3043-9402
SÃO PAULO
• Shopping Leste Aricanduva (11) 3143-0950
• Shopping Metrô Tucuruvi (11) 4873-0840
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
• Vale Sul Shopping (12) 3307-5514

Passo a maioria dos meus dias no
estúdio, fazendo músicas e trabalhando
nos projetos da minha gravadora. A
rotina é bem doida, por isso acabo
dormindo pouco e não dedicando muito
tempo para outras coisas. Por isso, para
2019 queria ter mais tempo para praticar
esportes e atividades físicas. Além desses
hábitos saudáveis, quero continuar com as boas frequências
de lançamentos e espero logo viajar o Brasil fazendo shows.”
Fe Ribeiro é cantor, compositor e produtor musical

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

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

LONDRINA
• Catuaí Shopping (43) 3294-8300

Nesse ano eu pretendo dedicar
bem menos tempo ao trabalho, dada à
impossibilidade de ficar totalmente à
toa. Essa é a minha grande meta para o
futuro próximo. Gosto, e muito, do que
faço (só faço o que gosto), mas estou certo
de que a vida precisa ser vivida de outras
formas, principalmente quando se trabalha com
essa estranha forma de realidade paralela que é a arte da
palavra. Em outras palavras, desejo inserir na minha rotina
mais leveza e a lentidão com que sonho já há alguns anos.”

RAFAEL MOTTA

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
• Shopping São José (41) 3330-6651

O que você gostaria de incluir
em sua rotina em 2019?

Ricardo Aleixo é escritor e lançou recentemente a obra Eu
jogo palavra no vento e fico vendo ela voar (Todavia Livros)

Meu novo hábito para esse ano
será voltar para a base, voltar para tudo
que me despertou a fazer arte e música,
para a essência. Meu novo hábito será
retomar velhos hábitos estagnados
por conta do tempo curto e da vida
acelerada. Quero voltar a estudar canto
lírico, música, harmonia, quero voltar a estudar
língua portuguesa, que é minha maior paixão. Quero voltar a
ler e a escrever mais. Quero voltar a consumir arte de forma
múltipla, frequentar espaços de arte, assistir mais filmes, peças,
concertos, shows, ir a exposições, espetáculos de balé, voltar
a ouvir música o tempo todo. Será um ano de receber, de
preencher o vazio, de alimentar a alma com o que vale a pena.”
Gabriel Elias é cantor e laçou recentemente o EP “Primavera”

STEFANO LOSCALZO PRIM

CURITIBA (41) 3330-5000
• Shopping Curitiba • Shopping Estação
• Shopping Mueller • Shopping Palladium
• ParkShoppingBarigüi
• Shopping Jardim das Américas • Boca Maldita

A arte de Animais Fantásticos:
Os crimes de Grindelwald

Os arquivos da magia – a bruxaria
do filme Animais Fantásticos:
os crimes de Grindelwald

De: R$ 219,90
Por: R$

Luzes, câmera, magia!

Por: R$

De: R$ 199,90

197,90

Por: R$

179,90

107,90

A queda de Gondolin

J.R.R. Tolkien: uma biografia

Máquinas mortais

De: R$ 59,90

De: R$ 59,90

De: R$ 59,90

De: R$ 44,90

Por: R$

Por: R$

Por: R$

Por: R$

53,90

De: R$ 54,90
Por: R$

Beren e Lúthien

53,90

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

De: R$ 119,90

53,90

49,40

Guinness World
Records 2019

De: R$ 99,90

40,40

Por: R$

87,90

Small Use

Small Use

For Use On Color Backgrounds

as melhores
receitas
tudo que você
quer comer
agora

Prisioneiros da mente

Do mil ao milhão

Sou péssimo em português

Sou péssimo em inglês

Tasty – as melhores receitas

De: R$ 34,90

De: R$ 34,90

De: R$ 34,90

De: R$ 34,90

De: R$ 69,90

Por: R$

Por: R$

Por: R$

Por: R$

Por: R$

31,40

31,40

31,40

Amar e ser livre

Meu plano perfeito (PU)

Bíblia da mulher de fé

De: R$ 24,90

De: R$ 79,90

De: R$ 99,90

Por: R$

Por: R$

Por: R$

21,60

71,90

89,90

31,40

Cristianismo puro
e simples

De: R$ 39,90
Por: R$

35,90

62,90

LITERATURA

LER&CIA / Livros

LANÇAMENTO

DE R$ 39,90

POR R$ 35,90

POR R$ 35,90

CORAÇÕES QUEBRADOS

STARS – AS ESTRELAS
ENTRE NÓS

SOFIA SILVA/ Valentina

ANNA TODD/ Astral Cultural

Com a intenção de se dedicar à sua
carreira de massagista e finalmente
ser livre, Karina compra uma casa
fora da base militar. Porém Kael
surge em sua vida e desperta algo
além da curiosidade, fazendo com
que ela mude todos os seus planos.

ARTES
DE R$ 79,90

POR R$ 71,90

POR R$ 40,40

POR R$ 99,90

EU SEI POR QUE O
PÁSSARO CANTA
NA GAIOLA

A DIVINA COMÉDIA
DANTE ALIGHIERI/ Landmark

MAYA ANGELOU/ Astral Cultural

As lembranças dolorosas e as descobertas de Maya Angelou estão
eternizadas nas páginas desta obra
densa e necessária, dando voz aos
jovens que já foram fadados a uma
vida dura e cheia de preconceitos.

Um poema em três partes, Inferno,
Purgatório e Paraíso, que descreve a jornada de Dante para encontrar Deus, acompanhado de Virgílio (simbolizando a razão humana),
até o ponto em que Beatriz (a graça divina) deve guiá-lo. Um clássico
indispensável.

DE R$ 49,90

POR R$ 44,90

DE R$ 74,90

POR R$ 67,40

BREVE HISTÓRIA
DA ARTE

ARCHIE – MUNDO
DOS MORTOS

MANUAL DA REDAÇÃO
FOLHA DE SÃO PAULO

SUSIE HODGE/ Gstavo Gili

ROBERTO AGUIRRE SACASA/
Geektopia

FOLHA DE S.PAULO/ Publifolha

Estruturado de maneira simples, o
livro explora cinquenta obras fundamentais, das pinturas rupestres
de Lascaux às instalações contemporâneas, relacionando-as aos movimentos, temas e técnicas artísticas mais importantes.
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DE R$ 115,00

GERAL

Segundo volume da Série Quebrados. Aborda a depressão, o luto e a
deficiência física. Entre as dores da
perda e a incapacidade de seguir
em frente, Emília vive os seus dias
numa clínica. É nesse inferno pessoal que ela conhecerá Diogo, que
também passou por uma tragédia.

DE R$ 44,90

Um fatídico acidente é o estopim
de uma série de eventos aterrorizantes que trarão o próprio inferno a Riverdale! Quando hordas de
zumbis começam a atacar, todos
terão que lutar por suas vidas.

A Folha de S.Paulo lança uma edição inteiramente revista do Manual
da Redação, com muitas novidades
no conteúdo e no projeto gráfico. A
elaboração do livro levou mais de
dois anos e se guiou por transformações sociais e comportamentais.

Ofertas válidas de 03/01/2019 a 03/03/2019, ou enquanto durarem os estoques. Imagens meramente ilustrativas.

DE R$ 39,90

JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019

APROVEITE AINDA MAIS SUAS FÉRIAS
COM NOSSOS LIVROS INTERATIVOS!
CURUPIRA E A FLORESTA DAS LETRAS
De: R$69,90 Por: R$55,90

10
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O CÓDIGO DE CAMÕES
De: R$44,90 Por: R$40,90

CUCA, QUAL É A COR DA SUA
TOCA? De: R$49,90 Por: R$35,90

www.estrelacultural.com.br

A VOLTA AO MUNDO EM 80 DIAS
De: R$79,90 Por: R$71,90

OS JARDINAUTAS 1
De: R$49,90 Por: R$44,90

Entrevista / LER&CIA

DIVULGAÇÃO

POR QUE

O casal Mariana e
Iberê divide sua
curiosidade com o
público.

AS COISAS

SÃO

COMO
SÃO?

>> Por que a gente fecha os olhos para espirrar? Como os

astronautas vão ao banheiro? O que é um buraco negro? Aposto
que você já pensou em pelo menos uma dessas perguntas em
algum momento da vida. Na infância, estima-se que as crianças
façam cerca de 300 perguntas por dia (informação de uma
pesquisa divulgada pelo site britânico Littlewoods). Mas, então,
a gente cresce e parece que perde a curiosidade. Felizmente,
para todos nós, isso não aconteceu com o casal Mariana
Fulfaro e Iberê Thenório, os criadores do Manual do Mundo.

O canal do YouTube que tem
como objetivo ensinar ciência de
maneira divertida e fácil de compreender. Já são mais de 10 anos no
ar, 11 milhões de inscritos e quase 2
bilhões de visualizações. Em julho
de 2018, com mais de 1.400 vídeos
publicados, Manual do Mundo entrou para o Guinness World Records
como o maior canal de ciência e
tecnologia em língua portuguesa.
Em entrevista exclusiva à LER&CIA, Mariana e Iberê contam mais
sobre sua trajetória e falam de sucesso. >>>
JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019

11

DIVULGAÇÃO

LER&CIA / Entrevista
LER&CIA | Como surgiu a ideia de criar
o canal Manual do Mundo?
Mariana Fulfaro | O Manual do Mundo surgiu da ideia de ensinar as pessoas a fazerem as coisas em casa.
Tudo começou quando a gente veio
de Piedade [cidade com pouco maos
de 50 mil habitantes no interior de
SP] para São Paulo e vimos que as
pessoas acionavam o seguro para
trocar pneus do carro e fazer pequenos consertos em casa. Em Piedade,
todo mundo sabia fazer isso e ficamos impressionados com essa coisa
de chamar alguém pra fazer.
Além disso, nós juntamos uma
série de habilidades que a gente já
tinha: Iberê era jornalista e programador, já havia criado e trabalhado em diversos sites, tanto com TI
quanto com criação de conteúdo.
Eu tinha experiência em escrever
pra um blog sobre Terapia Ocupacional (minha formação na faculdade) e que fazia bastante sucesso na
época.
Quando o YouTube começou
a bombar, lá por 2008, a gente viu
que muitas pessoas estavam ensinando coisas bacanas para fazer em
casa. Resolvemos criar o nosso canal
também. Os 50 primeiros vídeos foram feitos com câmeras emprestadas e gravados no nosso apartamento de 35 m².

Como vocês decidiam os assuntos que
seriam abordados?
Inicialmente, começamos com
um repertório de coisas que a gente
já sabia lá de Piedade. Com o tempo,
o pouco que a gente sabia já foi pros
vídeos. Quando percebemos que
cada um tinha coisas para agregar,
começamos a pensar em mais ideias.
Para definir as pautas dos vídeos, o que
pesa mais: o interesse de vocês ou o
que público parece gostar mais?
12
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“

Quando o
YouTube
começou a bombar,
lá por 2008, a
gente viu que
muitas pessoas
estavam ensinando
coisas bacanas
para fazer em
casa. Resolvemos
criar o nosso
canal também.”

“

Eu mesma
quando estou
lendo em celular,
desvio o foco para
outros assuntos.
(...)Já quando
estou lendo um
livro impresso,
minha atenção fica
toda nele e minha
imaginação vai
embora na história.”

Atualmente, a gente pesquisa em livros, na
internet e em sugestões que as pessoas enviam
(a gente lê todos os e-mails e comentários nas
redes sociais, viu?!). Toda semana, a equipe se
reúne para discutir pautas e novas ideias para
os vídeos que serão gravados. Contudo, o nosso interesse é o direcionador pra tudo isso. As
pautas, categorias e projetos sempre passam por
mim ou pelo Iberê. Nosso DNA está em tudo
aqui no Manual.
Ao longo desses dez anos, vocês sentem que o público mudou?
O público-alvo sempre foi o mesmo: jovens
adultos. O que mudou com o passar dos anos é
que as crianças se engajaram mais. Talvez isso
tenha acontecido por conta do acesso à internet
e dessa geração ser totalmente conectada.
Qual é o seu vídeo preferido do canal?
Pergunta difícil, pois sempre
muda! rs
Iberê | Fizemos um alto-falante de

fogo!!! (Tubo de Rubens)
Mariana | Como é fabricada a ração

de cachorros #Boravê
Há algum vídeo no canal que vocês tiveram vergonha de fazer?
Nenhum.

Entrevista / LER&CIA
Como a formação profissional contribuiu para o seu trabalho no YouTube?
A formação de ambos contribuiu muito para a criação do canal.
Iberê era jornalista e tinha facilidade com busca e estruturação de
pautas, e sabia editar vídeos. Eu era terapeuta ocupacional e tinha
facilidade para as pautas e já trabalhava com internet e SEO há algum tempo. Além disso, tinha formação em Administração. No início, juntamos todo esse conhecimento e montamos o canal.
Hoje, essa formação lá de trás agrega, mas já fizemos muitos outros
cursos, aulas com professores particulares, treinamentos para apresentação... O estudo para continuar produzindo conteúdo é contínuo.
Como foi a reação quando souberam que entrariam no Guinness como
maior canal em português de ciência e tecnologia do YouTube?
Ficamos muito felizes e surpresos! O Guinness é uma publicação que mexe com o nosso imaginário desde criança, nunca passou
pelas nossas cabeças aparecer nele. Ter esse reconhecimento, ainda
mais no mesmo ano quem que completamos 10 anos de história e 10
milhões de inscritos no canal, foi muito simbólico. 2018 foi um ano
inesquecível!
Apesar do acesso à informação através da tecnologia – e de seu público ser
consumidor de internet – vocês já lançaram dois livros, incluindo o mais
recente, Dúvida cruel. Por que investir nesse formato que, para alguns, parece antiquado?
Mariana | Acreditamos que ler em tablet, ou celular, e ler em papel
é completamente diferente. Eu mesma quando estou lendo em celular, desvio o foco para outros assuntos. Mesmo que seja relacionado
ao que estou lendo. Já quando estou lendo um livro impresso, minha
atenção fica toda nele e minha imaginação vai embora na história.
Além disso, tem o encanto de pegar um livro na mão e ver as ilustrações, a diagramação, as diferentes texturas de capa e folhas. É muito
mágico!
Ainda que as pessoas possam ter acesso aos fatos de outras maneiras, por
que vocês acreditam que elas preferem assistir a um vídeo do Manual do
Mundo em vez de simplesmente ler a resposta em algum site? Qual é, na
opinião de vocês, o grande diferencial e atrativo do canal?
Nosso diferencial é a credibilidade. As pessoas sabem da seriedade
do nosso trabalho e do quanto nos preocupamos com a pesquisa e divulgação de informação correta. Tanto que, além de termos contato
com consultores especialistas para chancelar as respostas do novo livro, toda pergunta tem a indicação de um artigo científico para quem
quiser saber mais.
Entre as dúvidas cruéis que foram respondidas no novo livro, qual é a mais
surpreendente para você?
Mariana | Como os astronautas vão ao banheiro.
Iberê | Por que a bomba atômica é tão poderosa. l

DESPERTE SUA

CURIOSIDADE
Você pode estimular a sua
curiosidade e criatividade com
os livros do Manual do Mundo.
50
EXPERIMENTOS
PARA FAZER
EM CASA

Sextante
R$ 59,90

Escrito
em parceria com o químico
Alfredo Luís Mateus, o livro traz
experimentos científicos divertidos,
interessantes e possíveis de serem
feitos em casa. As atividades são
ricamente ilustradas, explicadas
passo a passo e com dicas para
fazer tudo com segurança.
Você vai aprender a fazer
uma balança com garrafa
pet, tinta magnética, cristais
caseiros comestíveis e até
mesmo uma nuvem! Uma
ótima e divertida maneira de
passar o tempo nas férias.
DÚVIDA CRUEL
– 80 RESPOSTAS
PARA AS
PERGUNTAS MAIS
CABELUDAS

Sextante
R$ 39,90

Mariana e Iberê
buscaram
especialistas,
artigos científicos, livros e
publicações especializadas para
esclarecer dúvidas que muita
gente tem – ou já teve – na vida.
Por que bater os cotovelos dá
choque? Por que as bolhas de
sabão são redondas? Por que
os nomes dos dias da semana
terminam com “feira”?
O livro vai garantir conhecimento e
até um certo alívio. Afinal, é ótimo
finalmente saber por que o nariz
escorre quando estamos resfriados!

JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019
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ADMINISTRAÇÃO

LANÇAMENTO

DE R$ 99,90

DE R$ 116,00

POR R$ 89,90

DALE CARNEGIE
STEVEN WATTS/ Nacional

POR R$ 104,90

POR R$ 35,90

INGLÊS PARA TODOS –
MÓDULO 1 – INICIANTE

PARCEIROS IMPROVÁVEIS

RACHEL HARDING/ Publifolha

Conta a história de como os políticos e intelectuais chineses olharam
além de seu país para buscar orientação econômica em uma encruzilhada no tumultuado século XX.
Uma trama sobre a competição por
influência entre reformadores e ortodoxos conservadores.

JULIAN GEWIRTZ/ Alta Books

Composto por livro, livro com exercícios e áudio, oferece uma eficiente combinação entre teoria e prática. O módulo 1 é adequado para
os iniciantes na língua e também
para os que possuem noções preliminares.

DIREITO

GASTRONOMIA

De simples vendedor a uma das
pessoas mais influentes do mundo. Esta é afantástica história Dale
Carnegie. A esclarecedora biografia
do autor do best seller Como fazer
amigos e influenciar pessoas mostra como ele conseguiu dar a volta por cima.

DE R$ 39,90

DE R$ 44,90

DE R$ 66,00

VIGIAR E PUNIR

CHURRASQUEADAS

MICHEL FOUCAULT/ Vozes

JOSÉ ALMIRO DE MORAIS/ Astral
Cultural

Considerado uma obra que alterou
o modo de pensar e fazer política
social no mundo ocidental ao analisar as formas de vigilância e punição utilizada em diversas entidades
estatais. Relevante para a compreensão da evolução da sociedade
contemporânea como um todo.

JAIME RIBEIRO/ Intelítera

Aborda a importância do desenvolvimento de habilidades para enfrentar o mercado de trabalho atual
e os convida a revermos hábitos e
reconstruirmos a empatia perdida.

DE R$ 89,00

POR R$ 40,40

POR R$ 59,40

EMPATIA – POR QUE AS
PESSOAS EMPÁTICAS
SERÃO OS LÍDERES
DO FUTURO?

TURISMO

POR R$ 71,90

14
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LANÇAMENTO

DE R$ 79,90

Ofertas válidas de 03/01/2019 a 03/03/2019, ou enquanto durarem os estoques. Imagens meramente ilustrativas.

EDUCAÇÃO

BIOGRAFIAS

LER&CIA / Livros

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

Além de ter as melhores receitas
do canal “Churrasqueadas”, o autor
José Almiro de Morais vai mostrar
tudo o que precisa para fazer um
excelente churrasco: os melhores
cortes, as receitas mais saborosas e
as dicas mais proveitosas.

Um guia de viagem ao mundo dos
vinhos. As histórias, as uvas, os terroirs, os vinhos de várias regiões,
da Argentina, Brasil, Chile, França,
Itália e Portugal. Roteiros e recomendações de vinícolas.

JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019

tem a leitura perfeita

para suas férias de verão!

DE R$34,90 POR

DE R$34,90 POR

R$

R$

31,40

31,40

DE R$29,90 POR

DE R$29,90 POR

DE R$34,90 POR

R$

R$

R$

26,90

Um beijo ou dois
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FRED ELBONI
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Deuses para Clarice

CLÓVIS DE BARROS FILHO

26,90

#Atitude que te move
PAULO ALVARENGA

Grande potencial
SHAWN ACHOR

31,40

Finanças para autônomos
EDUARDO AMURI

/benvira

PLANETA DE
PRESENTES
NESSAS FÉRIAS ESCOLHA
O MELHOR PRESENTE

O MELHOR
DO CORTELLA

MARIO SERGIO CORTELLA
DE: R$ 36,90 POR: R$ 33,20

PAI NOSSO

MINHA ESSÊNCIA

DE: R$ 42,90 POR: R$ 38,60

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

SKYWARD

SE QUISER FALAR
COM DEUS

PAPA FRANCISCO

THIAGO BRADO

BRANDON SANDERSON

DOM ORANI TEMPESTA
E KATER FILHO

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

A MAGIA DAS CARTAS
TERAPÊUTICAS

COMO EU SOBREVIVI
AOS ANOS 90

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

DE: R$ 42,90 POR: R$ 38,60

FÁBIO DANTAS

LUA BRANCA

FRED OLIVEIRA

DANILO NOGY

A SAIDEIRA

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

TITÃS DA HISTÓRIA

A CASA DA FLORESTA

BARBARA GANCIA

SIMON SEBAG MONTEFIORE

MARION ZIMMER BRADLEY

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

DE: R$ 89,90 POR: R$ 80,90

DE: R$ 75,90 POR: R$ 68,30

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

EDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESENTEAR COM BEST-SELLERS!

QUEM ME ROUBOU
DE MIM? (3ª ed.)

MARIO SERGIO CORTELLA

O QUE O SOL FAZ COM
AS FLORES (2ª ed.)

VOCÊ SABIA? (2ª ed.)

PE. FÁBIO DE MELO

VIVER EM PAZ PARA
MORRER EM PAZ (2ª ed.)

RUPI KAUR

LUKAS MARQUES
E DANIEL MOLO

DE: R$ 46,90 POR: R$ 42,20

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

DE: R$ 47,90 POR: R$ 43,10

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

LER&CIA / Papelaria

VOLTA
ÀS AULAS

COM MATERIAL

NOVO!

CADERNOS
Não tem como estudar sem ter um caderno! É nele que você
fará todas as suas anotações importantes dos conteúdos,
além de resumos e esquemas de estudo! De
uma ou até de dez matérias,
com capa dura ou não,
espiral ou encadernado.
dar na
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DICA:

>> Estar de férias é uma delícia, mas começar

um novo período escolar também pode ser
muito empolgante! E para iniciar o ano letivo
com mais disposição e animação nada melhor
do que preparar seu material e organizar
seu cantinho de estudos! Preparamos
um guia para te ajudar a pensar em
tudo que você precisa! Depois, é só
esperar as aulas começarem!

AGENDAS E PLANNERS
Enquanto a agenda tradicional é dividida em dias e
serve para marcarmos o compromisso na data e usála naquele momento, o planner nada mais é do que
uma versão mais completa das tradicionais agendas
e tem o diferencial de ajudar a desenvolver uma visão
mais macro dos compromissos. Com o planner, é
possível ter uma dimensão ampla de toda a semana
ou mês, o que ajuda a remanejar com mais facilidade
compromissos e tarefas. É possível encontrar agendas
e planners separados ou
mesmo agregando
ambas as
funções. O
/ planner
a agenda
su
e
ix
importante
e
D
•
l
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DICA:

AGENDA 2019 PLANNER
– WEST VILLAGE
13X18 CM ESPIRAL
M5 17495 5P/ Tilibra
R$ 24,80 (cada)
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CADERNO UNIVERSITÁRIO
10X1 160 FOLHAS CAPA
DURA – WEST VILLAGE
235580/ Tilibra
R$ 25,20 (cada)

CADERNO UNIVERSITÁRIO
1X1 80 FOLHAS CAPA
DURA – WEST VILLAGE
229598/ Tilibra
R$ 15,60 (cada)

ACESSÓRIOS
Clips em formato de unicórnio ou
crocodilo, percevejo na forma de
estrela ou grampos com pom pom
colorido nas pontas. Se a ideia
é deixar a hora do estudo mais
divertida os acessórios devem
ser os grandes protagonistas!

CARTELA COM
4 GRAMPOS –
PAZ E AMOR
P0050027/
Bencafil
R$ 12,00
CLIPS CROCODILO
– 20 UNIDADES
P0050034/
Bencafil
R$ 14,80

DICAS:

• Quanto
m
coloridos ais
o
mais aleg s produtos,
re
espaço ir seu
á ficar!

CLIPS 50 MM
2 UNIDADES
POM POM
23070/ Molin
R$ 9,70
GRAMPO
MÉDIO 32MM
5 UNIDADES
– POM POM
Molin
R$ 26,30
PERCEVEJO
CORAÇÃO CAIXA
9 UNIDADES
23142/ Molin
R$ 10,30

CLIPS 12
UNIDADES
ESPECIAL –
VÁRIOS MODELOS
Molin
R$ 16,70 (cada)

PERCEVEJO
ESTRELA CAIXA
9 UNIDADES
23140/ Molin
R$ 10,3O

Papelaria / LER&CIA

BLOCOS E POST-ITS

ORGANIZE-SE!

Quer memorizar uma fórmula? Tem uma tarefa
que não pode esquecer?
Teve algum insight? Quer
deixar um lembrete para
• Tenha u
m
você mesmo? Então você
sempre e bloquinho
m
ou bolsa. sua mochila
precisar ter um caderno
V
sabe qua ocê nunca
de anotações e um
ndo uma
id
importan
bloquinho de post-it. É
te pode su eia
rgir!
ali que você irá marcar
ideias soltas e lembretes!

Agora que você já
selecionou tudo
que precisa, que tal
investir em caixas
e objetos para
deixar sua mesa
mais organizada?

DICA:

BLOCO ANOTAÇÕES
ESPIRAL TURMA
DA MÔNICA
MCD005-C/ MINAS
R$ 11,90
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CANETA MARCA-TEXTO MINI
2 UNIDADES PASTEL LOVE
CORES SORTIDAS – STABILO
55.3007/ Sertic
R$ 24,90
CANETA MARCA-TEXTO MINI
3 UNIDADES PASTEL LOVE
AZUL/VERDE/ROSA – STABILO
55.3100/ Sertic
R$ 29,90
CANETA MARCA-TEXTO
MINI 3 UNIDADES PASTEL
LOVE VERDE/PÊSSEGO/
ROXA – STABILO
55.3000/ Sertic
R$ 29,90
CANETA MARCA-TEXTO MINI
6 UNIDADES PASTEL LOVE
CORES SORTIDAS – STABILO
55.3200/ Sertic
R$ 66,10
CANETA HIDROGRÁFICA
6 CORES PASTEL NEO PEN
Compactor
R$ 6,70

• Um
ação
a
concentr
ajuda na tividade. Mantenh
u
e na prod sempre à mão
s
seus livro tos de estudo
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e seus ob s na sua mesa.
do
organiza

CAIXA REDONDA
FLORAL LATA GRAMPO
MOL 6 UNIDADES
P0050014/ Bencafil
R$ 14,20
KIT ORGANIZAÇÃO
6414.U.0003/ Dello
R$ 42,40 (cada)

CANETAS... MUITAS CANETAS!
Temos #stabilolovers por
aqui? As canetas estilo
marca-texto em tons
pastéis conquistaram
uma legião de fãs!
Além de lindas, ajudam
a organizar e marcar
partes importantes
nas suas anotações.

: anizado
DICeA
spaço org
, foco

CAIXA ORGANIZADORA
DE OBJETOS VERDE
2193/ Dello
R$ 26,40
PORTA-REVISTA + 3
ORGANIZADORES DE OBJETOS
Dello
R$ 42,40 (cada)
CAIXA ORGANIZADORA MÉDIA
38X29X18,5CM (ESTAMPA
LHAMA OU CACTOS)
Dello
R$ 40,80 (cada)
CAIXA ORGANIZADORA M
38X29X18,5CM (ESTAMPA
BOTÂNICA OU DOCE LAR)
Dello
R$ 46,60 (cada)
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RELIGIÃO E
ESOTERISMO

PSICOLOGIA

LER&CIA / Livros

LANÇAMENTO

DE R$ 55,00

POR R$ 79,20

POR R$ 49,50

ANÁLISE DO
COMPORTAMENTO
APLICADA AO
TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA

PIERRE WEIL, ROLAND TOMPAKOW/
Vozes

Tenta desvendar a comunicação
não-verbal analisando os princípios
subterrâneos que regem e conduzem o corpo. A partir daí, aparecem
as expressões e gestos que expressam sentimentos, concepções ou
posicionamentos internos.

Pioneiro a abordar sobre o tratamento baseado na ciência Análise do Comportamento Aplicada, o
mais eficaz para pessoas com TEA.

DE R$ 10,90

DE R$ 29,90

POR R$ 44,90

O CORPO FALA

ANA CAROLINA SELLA/ Appris

POR R$ 26,90

BÍBLIA SONHO
DE PRINCESA

O REFÚGIO SECRETO
– CAPA DURA

MARILENE TERRENGUI/ United Press

CORRIE TEN BOOM/ RBC

A Bíblia Sonho de Princesa foi cuidadosamente escrita para colaborar no fortalecimento dos laços entre as famílias e Deus. Devocionais
com atividades para serem feitas
pelos pais com as filhas e outras
apenas para os pais.

Como membros do movimento de
Resistência, Corrie ten Boom, seu
pai e sua irmã foram enviados aos
campos de concentração nazistas
onde seu aprendizado sobre a graça divina foi o sustentáculo durante
os anos de provação.

DE R$ 34,90

DE R$ 39,90

POR R$ 9,50

POR R$ 31,40

POR R$ 34,90

PÃO DIÁRIO – VOLUME 22
RBC

Com uma meditação para cada dia
do ano, este devocional é uma excelente ferramenta para aproximar-se de Deus e conhecê-lo melhor.
Escrito por autores de várias partes
do mundo, você encontrará inspiração, conforto, paz e esperança nas
páginas deste devocional.

18

DE R$ 49,90

DIA A DIA COM
SPURGEON –
MANHÃ & NOITE

DIA A DIA COM
BILLY GRAHAM

SPURGEON/ RBC

Esse devocional foi elaborado a
partir de sermões e escritos produzidos pelo evangelista Billy
Graham. Aborda assuntos contemporâneos, preservando a clara
mensagem do evangelho que sempre foi a marca de seu ministério.

BILLY GRAHAM/ RBC

Contém meditações que foram
escritas no século 19 por Charles
H. Spurgeon, conhecido como o
“príncipe dos pregadores”. O estilo
adotado é o de uma conversa entre
amigos, durante um delicioso café.

JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019

Ótimas leituras para suas férias!

A 5ª Onda

Criando Meninos

paris do Oriente

R$ 48,80
pOR R$ 43,90

DE R$ 48,80

DE R$ 49,30

DE

pOR

R$ 43,90

pOR

R$ 44,30

O Mito do
Empreendedor
DE R$ 68,20
pOR

18
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R$ 61,30

Seu Cliente pode
pagar mais
DE R$ 68,20
pOR

R$ 61,30

Ofertas válidas de 03/01/2019 a 03/03/2019, ou enquanto durarem os estoques. Imagens meramente ilustrativas.

DE R$ 88,00

Literatura / LER&CIA

SOCIEDADE EM ALERTA?
>> Após analisar passado (no livro Sapiens – Uma breve história da humanidade, Editora
L&PM) e futuro (em Homo Deus – Uma breve história do amanhã, Companhia das Letras)
da espécie humana, o historiador Yuval Noah Harari decidiu se debruçar sobre algo mais
urgente: as perspectivas de nossas sociedades para o século 21. Na obra 21 lições para o
século 21 (Companhia das Letras, R$ xx,xx), que ocupa as principais listas de livros mais
vendidos no Brasil e no mundo, o autor, na tentativa de engajar um número maior de
pessoas em discussões que julga como urgentes para a humanidade, elenca 21 questões
para a contemporaneidade, que são divididas em cinco grandes temáticas: o desafio
tecnológico; o desafio político; desespero e esperança; verdade; e resiliência. >>>

JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019

19

LER&CIA / Literatura

O cerne do livro está na organização social dos humanos e a crise
da democracia liberal. Grande vencedor de batalhas contra as ideologias do fascismo e comunismo, o
liberalismo – e junto com ele a globalização – é posto em xeque com
a ascensão de líderes como Donald
Trump e a aprovação da saída do
Reino Unido da União Europeia
(Brexit). Para o autor, esses fatos
indicam uma tendência de que as
nações voltem a olhar mais para si
mesmas, ignorando os benefícios
da união global. Na obra, ele opta
por uma análise e crítica aberta ao
sistema quase dominante no globo,
mesmo fazendo a ressalva de que os
seus comentários poderiam ser descontextualizados para criticar a democracia liberal – em sua visão a organização política que mais trouxe
prosperidade e igualdade para a humanidade em milênios de história.
CRISE SE MISTURA COM
DUAS REVOLUÇÕES

Para Harari, no entanto, essa crise infelizmente coincidiu com um
dos maiores desafios da humanidade neste século: as revoluções da
tecnologia da informação e da biotecnologia. Em sua análise sobre
essas questões, ele fala sobre vários
temas sensíveis, que são tratados pelos autores desde o início da ficção
científica. A preocupação é com o
descompasso entre a questão moral
20
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e ética e o desenvolvimento da ciência: filósofos são pacientes e engenheiros têm pressa.
Uma das preocupações do autor é a reengenharia humana, com
a possível criação de uma raça superior – e como isso poderia estar ligado diretamente ao surgimento de
castas em que a diferenciação não seria feita apenas por condições financeiras, mas também físicas e intelectuais. Para os fãs de ficção científica,
o tema está presente pelo menos desde 1932, quando Aldous Huxley lançou Admirável mundo novo. Na obra,
uma sociedade se organiza em castas, com Alfas sendo a elite intelectual e os demais – Betas, Gamas etc
– fazendo trabalhos mais mundanos.
A situação chegou a um ponto da engenharia social em que os integrantes da base da pirâmide são “produzidos” de acordo com a demanda, e
desenhados de forma a se adaptarem
melhor às funções que irão exercer.
Mas isso é só ficção? Tanto Harari quanto Huxley escreveram suas
obras antes de saber que, no final
de novembro de 2018, um cientista
chinês informou ter editado os genes de gêmeas, que alega ter tornado imunes à infecção pelo vírus da
Aids (HIV). O experimento despertou preocupação na comunidade
científica internacional, mas apenas nos deu uma amostra do que
pode ser feito neste campo de reengenharia humana.

Outro desafio iminente delineado por Harari diz respeito à revolução da tecnologia da informação
e o nascimento da inteligência artificial. Com o mote “Quando você
crescer, provavelmente não terá um
emprego”, o autor traça um cenário um tanto fatalista para o futuro
do trabalho. “Talvez no século XXI,
as revoltas populares sejam dirigidas não contra uma elite econômica que explora pessoas, mas contra
a elite econômica que já não precisa
delas. Talvez seja uma batalha perdida. É muito mais difícil lutar contra a irrelevância do que contra a exploração”, aponta ele.
A substituição em massa de trabalhadores por avanços tecnológicos pode, segundo o autor, jogar o
mundo no caos. As soluções? Programas de recapacitação permanente, criação de uma renda básica universal, um imposto massivo sobre
empresas que atuam nesse ramo?
Quais são os riscos de que algoritmos e máquinas se tornem autossuficientes a ponto de tornar o humano irrelevante até mesmo para
ser consumidor? Em meio a muitas
dúvidas, o autor deixa o convite para
que o leitor tome parte nessa discussão e procure também ajudar na
construção das respostas.
OPORTUNIDADES
EM FUTURO BREVE

Como nem tudo é cenário sombrio, Harari coloca os muitos benefícios que podem vir da aplicação
da inteligência artificial na sociedade. Carros autônomos poderão
reduzir mortes no trânsito e uma
boa aplicação de algoritmos do Facebook poderia aproximar as pessoas de comunidades “reais”, ao invés
de confiná-las em ambientes virtuais. Isso sem contar as aplicações na
medicina, com o compartilhamento

Literatura / LER&CIA

instantâneo de qualquer desenvolvimento médico com todos os “doutores-robôs” no planeta.
Outro sopro de esperança vem
da interpretação do autor do fenômeno das notícias falsas, popularmente conhecidas por fake news.
Talvez um dos assuntos mais presentes nas últimas eleições, tanto
nos EUA como no Brasil, a proliferação de mentiras é considerada
uma constante na história humana
por Hariri. O autor, inclusive, cita
como exemplo uma relacionada à
morte de um menino em uma cidade britânica no século XIII que
gerou uma perseguição e posterior
expulsão dos judeus da Inglaterra. Embora seja algo que careça de
atenção, não é um fenômeno novo
em termos da nossa civilização.

CONHEÇA
A OBRA:

21 LIÇÕES PARA
O SÉCULO 21
YUVAL NOAH
HARARI /
Companhia
das Letras
POR R$ 54,90

BATALHAS INTERNAS E O PODER
DO AUTOCONHECIMENTO

Em meio a reflexões sobre problemas que afetam
a democracia liberal e a globalização – terrorismo,
guerras, embate cristianismo x islamismo e imigração – Harari também se dedica a batalhas internas
do homem, como religião, humildade, ignorância e
senso de justiça. Na parte da relação com Deus, o
autor faz alertas sobre a coexistência pacífica entre os
credos, num apelo de reconciliação com as diferenças entre eles. As semelhanças – compaixão, generosidade, pacifismo – fazem parte do secularismo que,
segundo o autor, é o melhor caminho para uma humanidade mais coesa, fraterna e próspera.
Ao final da obra, Yuval Noah Harari se rende à
meditação. Com detalhamento sobre sua experiência com a técnica indiana Vipassana, ele mostra
como o autoconhecimento e a capacidade de concentração podem ajudar na tarefa de pensar sobre todas as questões que nos colocou durante 393 páginas.
Apenas respire calmamente. E observe. l

AUMENTE SEU CONHECIMENTO COM OS MELHORES CONTEÚDOS!

CÓDIGO CIVIL
COMENTADO
13ª EDIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO
GERAL E PÚBLICA
5ª EDIÇÃO

De: R$289,00
Por: R$260,10

De: R$154,00
Por: R$138,60

DISCIPLINA POSITIVA
EM SALA DE AULA
4ª EDIÇÃO
De: R$49,00
Por: R$44,10

MEDICINA DE
EMERGÊNCIA
13ª EDIÇÃO
De: R$289,00
Por: R$260,10

NUTRIÇÃO CLÍNICA
NO ADULTO
4ª EDIÇÃO
De: R$178,00

R$160,20
JANEIRO Por:
E FEVEREIRO
DE 2019
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DE R$ 39,90

POR R$ 34,90
QUEBRA-CABEÇA
GRANDÃO 120 PEÇAS –
MUNDO DOS INSETOS

VINHOS

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.

2571/ Toyster

Aprenda brincando sobre o grupo
de animais mais variado do mundo!
Este quebra-cabeça de chão ensina curiosidades e informações sobre os insetos!

DE R$ 156,00

POR R$ 139,90
MOCHILA COM ALÇA
PARA NOTEBOOK PRETA
SAN800301/ Santino

Ideal para carregar seus pertences no dia a dia. Feita em poliéster,
aguenta o peso de livros grossos e
pesados. Traz porta-notebook almofadado nas laterais e no fundo.
Dimensões: 45x33x12cm.

DE R$ 115,10

DE R$ 33,20

POR R$ 99,00

POR R$ 28,90

AERADOR DE VINHO
900016/ ZH

BICO AERADOR DE
VINHO WEIN

Aerador para uso em garrafa de
vinho com detalhes na cor preta.
Promove uma rápida oxigenação
da bebida para consumo imediato, melhorando o sabor e a textura do vinho em segundos.

O areador de vinhos possui ação
de bombear para liberar as bolhas de ar diretamente dentro do
vinho. Feito em acrílico com plástico. Tamanho: 15 cm.

1128/ GS Internacional

DE R$ 112,70

POR R$ 99,00

CVA7089/ Nytron

Mochila com alça de alta resistência e impermeável, logo, puxadores
personalizados, forro e etiquetas
personalizadas. Traz, ainda, bolso
frontal, alças ergonômicas e reguláveis com espumas. Possui compartimento para notebook até 15”.

DE R$ 199,90

POR R$ 169,90

DE R$ 76,40

DE R$ 46,50

POR R$ 69,90

POR R$ 39,90

BICO AERADOR DE
VINHO COM BASTÃO
DE INOX PARA GELAR

CAIXA KIT SOMELLIER
CADERNO E
ABRIDOR VINHO

1129/ Gs Internacional

Ton Design

O areador acelera o processo de
respiração e aumenta o sabor e
textura do vinho em segundos. O
bastão de inox ajuda a gelar seu
vinho. Comprimento total: 31cm.

Essa caixa decorada vem com caderno de anotações e um abridor
de vinho. Excelente sugestão de
presente para apreciadores de vinho.

BOLSA COM ALÇA COURO
MICKEY MOUSE PRETA
BMK78379/ Luxcel

Bolsa Mickey Mouse em couro sintético na cor preta. Possui abertura
principal com zíper e bolso com zíper na parte da frente. No interior
traz forro 100% poliéster personalizado. Dimensões: 27x13x30cm.

DE R$ 54,50
DE R$ 339,40

POR R$ 299,00 (CADA)
GLOBO TERRESTRE C/
LED MULTICOLOR 21CM
GÊNIO POLÍTICO BIVOLT
Libreria

Nononono
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POR R$ 49,00

DE R$ 103,70

POR R$ 94,90

KIT VINHO OM 3
PEÇAS GARRAFA

JOGO DE XADREZ
PEQUENO COM KIT VINHO

608005-E/ ZH

51110/103049 SCR/ GS Internacional

Esse kit de acessórios para vinho
vem com três peças em metal: saca-rolhas, tampa para garrafa e
anel para garrafa, que são armazenadas em uma caixa em formato de garrafa.

Diversão em dose dupla: minijogo
de xadrez de madeira que acompanha seis acessórios para vinho.
Agrade a todos os apreciadores
da bebida com essa excelente sugestão de presente.

Ofertas válidas de 03/01/2019 a 03/03/2019, ou enquanto durarem os estoques. Imagens meramente ilustrativas.

MOCHILA COM ALÇA
CAVALERA TROPS
VERMELHA

LIVROS
DE R$ 39,90

DE R$ 39,90

POR R$ 31,90

DE R$ 49,90

POR R$ 29,90

DE R$ 39,90

POR R$ 37,90

POR R$ 29,90

OLHOS PRATEADOS
– VOLUME 1

A MULHER NA JANELA

ORIGEM

EXTRAORDINÁRIO

A. J. FINN/ Arqueiro

DAN BROWN/ Arqueiro

R J PALÁCIO/ Intrínseca

SCOTT CAWTHON, KIRA BREED
WRISLEY/ Intrínseca

Anna Fox mora sozinha na bela
casa que um dia abrigou sua família
feliz. Uma de suas distrações é espionar os vizinhos. Quando os Russells se mudam Anna fica obcecada
por aquela família perfeita. Até que
certa noite, ela vê algo que a deixa
aterrorizada.

Robert Langdon chega para assistir a uma apresentação sobre uma
grande descoberta que promete
mudar o papel da ciência. Os convidados ficam hipnotizados, mas ele
percebe que o assunto será muito
mais controverso do que poderia
imaginar.

Auggie nasceu com uma síndrome genética cuja sequela é uma
severa deformidade facial. Prestes
a começar o quinto ano, tem uma
missão nada fácil pela frente: convencer os colegas de que, apesar
da aparência incomum, ele é um
menino igual a todos os outros.

O primeiro livro da trilogia Five Nights at Freddy’s apresenta Charlie,
uma adolescente que volta a sua cidade natal para participar de uma
homenagem a um de seus amigos
de infância, morto há dez anos.

DE R$ 39,90

DE R$ 39,90

POR R$ 29,90

POR R$ 29,90
COMO EU ERA
ANTES DE VOCÊ
JOJO MOYES/ Intrínseca

Louisa Clark precisa procurar um
emprego. Sem muitas qualificações, consegue trabalho como cuidadora de um tetraplégico. Will
Traynor, de 35 anos, é inteligente,
rico e mal-humorado. O que neANUNCIO_LER_E_CIA_JANEIRO_FEVEREIRO.pdf
2
nhum dos dois desconfia é como
esse encontro irá mudar suas vidas.

DE R$ 39,90

POR R$ 29,90

DEPOIS DE VOCÊ

AINDA SOU EU

JOJO MOYES/ Intrínseca

JOJO MOYES/ Intrínseca

Lou ainda não superou a perda de
Will. Certo dia, após beber muito,
Lou cai do terraço. Após se recuperar, acaba entrando para um grupo de terapia de luto. Tudo parece
começar a se encaixar em sua vida,
quando alguém do passado de Will
04/12/2018
15:15:11
surge e imediatamente atrapalha
os planos de Lou.

Louisa Clark chega em Nova York
pronta para recomeçar sua vida,
confiante de que pode abraçar novas aventuras e manter seu relacionamento à distância. Em um mundo totalmente diferente, ela decide
se entregar ao trabalho. Logo, conhece um homem que traz consigo
um sopro de seu passado.
JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019

CONFIRA OS ÚLTIMOS LANÇAMENTOS DA GLOBO LIVROS!

Os meninos da caverna
Por: R$ 35,90

De: R$ 39,90

O livro da Bíblia
De: R$ 59,90

Por: R$ 53,90

Professor Feelgood
De: R$ 39,90

Por: R$ 35,90

O barqueiro
De: R$ 34,90
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www.globolivros.com.br

Salmos

Por: R$ 31,40
R$ 29,90 Por:
R$ 26,90
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LER&CIA / Clássicos infantis indispensáveis

JÁ LEU PARA O
SEU FILHO HOJE
>> Todo mundo tem aquele livro da infância que marcou

a vida. Uma história que fazia ninar, um personagem que
virou ídolo ou uma trama que despertou o leitor que existe
em todos nós. As boas histórias são capazes disso e de
muito mais: elas ensinam, mudam, mexem e desconstroem.
Pelo poder de transformação e pela característica de
continuarem atuais mesmo depois de muitas décadas
algumas são consideradas verdadeiros clássicos da literatura.

FÁBULAS CLÁSSICAS
Pedrinho, Narizinho e Emília muitas vezes
discordam do conteúdo das fábulas que Dona
Benta os apresenta. Inspiradas nas histórias
de Esopo e La Fontaine, mas com cor e
linguagem bem brasileiras, a obra traz lições
ancestrais de inteligência, gratidão, identidade
e autoconhecimento. Assim como os famosos
personagens de Monteiro Lobato, as crianças
também são incentivadas e questionar e exercer
papel ativo na construção da narrativa.

FÁBULAS
Monteiro Lobato/ Globinho
R$ 54,00
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O QUE TEM NA BOLSA?
Três desejos de uma menina que são
reprimidos por sua família ficam muito
bem guardados na bolsa amarela: a
vontade de crescer, a de ser garoto e
a de se tornar escritora. Questionando
a máxima de que “criança não tem
vontade”, essa menina sensível e
imaginativa nos conta o seu dia a
dia, uma mistura do mundo real e
de sua fantasiosa imaginação.

A BOLSA AMARELA

Lygia Bojunga/ Casa Lygia
R$ 34,00

TOP
5
POR ONDE
COMEÇAR!

Separamos cinco
clássicos infantis, de
diferentes épocas,
que são indicações
recorrentes entre
professores,
educadores e pais:
Fábulas (Monteiro
Lobato), A bolsa
amarela (Lygia
Bojunga), O pequeno
príncipe (Antoine
De Saint-Exupéry),
Malala – A menina
que queria ir para
a escola (Adriana
Carranca) e O jardim
secreto (Frances
Hodgson Burnett).
“São realmente
aqueles livros que
desejamos que
todos conheçam!
É fundamental que
a gente olhe para
eles com o respeito
de um clássico, mas
com a capacidade
e a liberdade de
questionar. Cada um
dos citados permite
um protagonismo
do leitor, o sim
à aventura, um
mergulho ao direito à
literatura. São livroscompanheiros”, opina
Cristiane Rogério.

Clássicos infantis indispensáveis / LER&CIA
Cristiane Rogério, que é jornalista e coordenadora do curso
de pós-graduação O Livro Para a Infância: processos de criação,
circulação e mediação contemporâneos, da Casa Tombada, em
São Paulo, explica que os clássicos ganham esse rótulo porque
o tempo não os envelhece em relação ao interesse do leitor por
sua história. “Ou também porque são grandes marcos no uso
da linguagem, por exemplo, seja tanto pelo conteúdo quanto
pela forma.”
Pais e educadores, acredita a especialista, devem incentivar
essa proximidade com os livros, em especial os clássicos, pensando no prazer da leitura, mas sem pressão para o futuro. “Não
acredito mais em incentivar a leitura nos pequenos ‘para formar
o futuro leitor’. Claro que isso pode acontecer, e será maravilhoso, mas o importante também é olhar para aquele momento
presente, oferecendo uma obra que o engrandeça de perguntas
e emoções naquele momento da leitura.” l

A LIÇÃO DO PRÍNCIPE

A FORÇA DE MALALA

O PODER DA AMIZADE

A história do principezinho que
encanta gerações com sua inocência
e simplicidade. A obra é um convite
a questionar as convenções e prestar
atenção nos sentimentos. Uma profunda
reflexão sobre o amor, a amizade e o
sentido da vida. O príncipe se interroga
sobre o mundo enquanto viaja de
planeta em planeta e põe em dúvida
as certezas do mundo dos adultos.

Em uma adaptação para o público
infantil, traz a história da adolescente
paquistanesa Malala Yousafzai que, aos
14 anos, foi baleada por membros do
Talibã por defender a importância da
educação para mulheres. A autora trouxe
informações da região e sobre o contexto
de vida de Malala para ajudar a entender
a jornada desta menina tão corajosa.

Mary é menina de 10 anos, órfã, e que
vai viver com o tio em um casarão
na Inglaterra. Chegando lá, conhece
dois meninos: Dickon, que conversa
com as plantas e os animais; e Colin,
um pequeno lorde, que vive doente
e isolado em um dos quartos. A
amizade verdadeira das crianças e o
contato com a natureza irá causar uma
transformação em todos da casa.

O PEQUENO PRÍNCIPE

Antoine de Saint-Exupéry/ Agir
R$ 21,90

MALALA – A MENINA QUE
QUERIA IR PARA A ESCOLA

Adriana Carranca/ Companhia das Letrinhas
R$ 32,90

O JARDIM SECRETO

Frances Hodgson Burnett/ Editora 34
R$ 39,00
JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019
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Seleção Rocco:
UNIVERSO HARRY POTTER

DE R$ 31,90

POR R$ 24,90
de
R$249,50
por

R$199,90
animais
fantásticos e
onde habitam

animais fantásticos

os crimes de
grindelwald

de
R$49,50
por

filhos de
sangue e osso

© Rodrigo Lopes

Thalita Rebouças

Thalita Rebouças

de perto. Com a ajuda de Babete, a prima
“maluquinha” de Manu, as meninas conseguem convencer seus pais a deixá-las ir para

impede a realização de seu grande sonho.

CAPA: WENDEL TAVARES

POR R$ 21,90
HO’OPONOPONO
SEM MISTÉRIOS
LAURENCE LUYE TANET/ Pensamento

Sinto muito. Me perdoe. Sou grato.
Eu te amo. Por meio dessas afirmações, a prática do Ho’oponopono,
método de autocura havaiano, permite liberar a energia bloqueada,
eliminando mágoas, dificuldades,
dores físicas e emocionais.

ninas. Depois de tantos transtornos, a sorte,

grande e deliciosa surpresa acaba por mudar
o curso da história.

9

ISBN 978-85-325-1643-5

788532 516435

enfim, resolve soprar a favor das tietes: uma

Tudo por um pop star é recheado de humor e aventura. Voltado para o público jovem,

direção BRUNO GAROTTI produção RODRIGO MONTENEGRO, MARA LOBÃO e RODRIGO GUIMARÃES roteiro THALITA REBOUÇAS

de DIANA VASCONCELLOS
DANIEL LOPES
R$59,90
por

de
R$27,50
por

aborda temas atuais como celebridades ins-

supervisão de roteiro PAULO CURSINO e BRUNO GAROTTI direção de produção VANESSA JARDIM produção de elenco CIBELE SANTA CRUZ

tantâneas, fama, idolatria e as loucuras que

montagem

os fãs são capazes de fazer.

dtfilmes.com.br/tudoporumpopstar

A propósito, Claudia Gray é um
pseudônimo, simplesmente
porque a autora achou que seria
muito divertido poder escolher seu
próprio nome!

Capa 4 cores (versão cinema)
TUDO POR UM POP STAR

desafiando
as estrelas

R$24,70
Formato: 14 x 21 cm
Lombada: 8 mm

Noemi Vidal é uma soldado do
planeta Gênesis, que um dia já foi
uma colônia da Terra e hoje está
em guerra por sua independência.
Os humanos da Gênesis lutaram
contra os exércitos de mecans, robôs
humanoides terrestres, por décadas
e o conflito não parece estar
chegando ao fim.

ELA É UMA

SOLDADO.

Aos dezessete anos, órfã e quase sem
amigos por conta de seu temperamento
difícil, Noemi Vidal tem um único
objetivo: proteger seu planeta, a Gênesis.
Ela está disposta a arriscar qualquer coisa
para isso, até mesmo sua vida.
Para as pessoas da Terra, porém,
ela é uma rebelde.

Depois de um ataque surpresa,
Noemi acaba presa em uma nave
abandonada, onde conhece Abel,
o protótipo mecan mais sofisticado
já feito. E ele deveria ser seu
inimigo. Mas a programação de Abel
o força a obedecer a Noemi como
sua comandante, o que significa
que ele tem que ajudar a salvar
a Gênesis — mesmo que o plano dela
para chegar à vitória implique
a morte dele.

ELE É UMA

MÁQUINA.

Há trinta anos sozinho no espaço, preso
em uma nave abandonada, Abel tinha
um propósito claro: descobrir se seu
criador sobreviveu, encontrá-lo e
protegê-lo. No entanto, ele começa a
perceber alterações significativas em
sua programação.
Para as pessoas da Gênesis, porém,
ele é uma aberração.
OS DOIS SÃO INIMIGOS EM UMA
GUERRA INTERESTELAR.

de
R$49,90
por

R$44,90
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desejam. Uma aventura após a outra quase

O autor de Sapiens e Homo Deus
explora as questões do presente e
o que podemos fazer para melhorá-lo. Aborda o desafio de manter o foco coletivo e individual em
meio a mudanças desconcertantes.

DE R$ 28,00

Mas nem tudo é confusão na vida dessas me-

R$53,90

[capa final] Desafiando as estrelas.indd 1

lizmente as coisas não acontecem como elas

– MEL MAIA

você

Saiba mais em
www.claudiagray.com

a Cidade Maravilhosa assistir ao show. Infe-

Esse livro é lindoooo! A conexão que tem entre essas três
é de apaixonar qualquer um. Quem é ou já foi muito fã
de alguém sabe o que é esse amor que a Thalita soube
retratar como ninguém. Tudo por um pop star é leitura
obrigatória pra todo mundo que é fã!

thalitareboucas

Claudia mora em uma casa roxa de
mais de 100 anos em Nova Orleans,
é escritora em tempo integral e, nas
horas vagas, gosta de ler, caminhar,
andar de caiaque, cozinhar e
ouvir música.

seus maiores ídolos vêm ao Brasil realizar

garotos da Slavabody Disco-Disco Boys bem

thalitareboucas

Ela já teve a oportunidade de
trabalhar em uma galáxia muito,
muito distante, como autora dos
romances Estrelas perdidas e
Legado de sangue, da série
Star Wars.

Manu, Gabi e Ritinha —, ao descobrirem que

um show no Rio, fazem de tudo para ver os

thalita.rebouças

Claudia Gray é autora de vários
livros de ficção científica e fantasia
da lista de mais vendidos do
New York Times.

Três meninas do interior do Rio de Janeiro –

– KLARA CASTANHO

direção de fotografia DANTE BELLUTI direção de arte MARCUS FIGUEIROA direção musical

www.thalita.com

Coletânea de poemas sobre crescimento e cura. Organizado em cinco
capítulos e ilustrado por Rupi Kaur,
percorre uma jornada dividida em
murchar, cair, enraizar, crescer, florescer: uma celebração do amor
em todas as suas formas.

YUVAL NOAH HARARI/ Companhia das
Letras

O livro que deu origem ao filme

– MAISA SILVA

se autodenominava “fazedora de livros”, pois
adorava brincar de ser escritora. Jornalista
de formação, acabou optando por abandonar
as redações para se dedicar à literatura.
Com mais de 20 livros publicados e mais
de 2 milhões de exemplares vendidos, ela
mantém contato diário com leitores pelas redes sociais. Seus livros viraram jogo de tabuleiro, peças de teatro, filmes e até mangá.
Tudo por um pop star foi adaptado para
o cinema com elenco estrelado: Maisa Silva,
Klara Castanho, Mel Maia, João Guilherme,
Felipe Neto e Giovanna Lancellotti.

RUPI KAUR/Planeta

Um livro de poemas sobre a sobrevivência. Sobre a experiência de
violência, o abuso, o amor, a perda
e a feminilidade. O volume é dividido em quatro partes, e cada uma
serve a um propósito diferente e
lida com um tipo diferente de dor.

21 LIÇÕES PARA
O SÉCULO 21

Tudo por um pop star é a forma mais simples, maluca e linda
de se contar uma história de amor. Gabi, Manu e Ritinha
são declaradamente apaixonadas pelos Slavabody.
O livro me fez rir, me emocionar, ficar CHOCADA com
a coragem delas. Você vai amar as meninas!

Thalita é carioca de 1974 e, quando criança,

RUPI KAUR/ Planeta

POR R$ 46,90

tudo por um
pop star

Tudo por um pop star foi o primeiro livro que eu li na vida,
e foi a Thalita quem me deu. Eu me identifiquei absurdamente
com as personagens. Quem não é fã, né? O livro é lindo,
eu sou suspeita para falar, mas é real!!!!

O QUE O SOL FAZ
COM AS FLORES

DE R$ 54,90

R$49,40

POR R$ 27,90

OUTROS JEITOS DE
USAR A BOCA

de
R$54,90
por

R$44,50

DE R$ 34,90

JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019

de
R$59,90
por

Capa 4 cores
DESAFIANDO AS ESTRELAS

Forçados a trabalhar juntos, os dois
embarcam numa perigosíssima
aventura pela galáxia e se veem
obrigados a questionar tudo o
que sempre tomaram como
verdade absoluta.
DESAFIANDO AS ESTRELAS é o
primeiro título da série Constelação.

R$53,90
Formato: 16 x 23 cm
Lombada: 2,5 cm

DE R$ 34,90

POR R$ 24,90
QUEM MEXEU NO
MEU QUEIJO?
SPENCER JOHNSON/ Record

Uma história divertida quatro personagens: dois ratos e dois humanos do mesmo tamanho dos roedores que vivem em um labirinto,
numa eterna procura por queijo. O
queijo é uma metáfora do que se
deseja na vida e o labirinto onde
procuramos por isso.

22/10/18 17:17
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DE R$ 44,90

POR R$ 36,90
EM BUSCA DE
NÓS MESMOS
CLOVIS DE BARROS FILHO, PEDRO
CALABREZ/ Citadel

Apresenta respostas a partir de
dois campos de conhecimento distintos: a filosofia e as ciências da
mente (psicologia e neurociências).
instiga o leitor a chegar a suas próprias conclusões.

Ofertas válidas de 03/01/2019 a 03/03/2019, ou enquanto durarem os estoques. Imagens meramente ilustrativas.

box harry
potter

LIVROS

sua próxima leitura está aqui!

OCÊ!

DE R$ 29,90

POR R$ 26,90

DE R$ 44,90

POR R$ 21,90

DE R$ 39,90

POR R$ 37,90

POR R$ 29,90

VOCÊ PODE CURAR
SUA VIDA

PODER E ALTA
PERFORMANCE

PAI DE MENINA

LOUISE L. HAY/ Best-Seller

PAULO VIEIRA/ GENTE

Traz lições sobre amor-próprio,
exercícios que estimulam a autocompaixão e afirmações positivas
que ajudarão a criar paz, harmonia
e equilíbrio interior. Um best-sellers
de desenvolvimento pessoal.

Com o objetivo de promover mudanças rápidas, profundas e permanentes, Paulo Vieira oferec as
ferramentas fundamentais para
que o leitor tenha uma vida plena
e assuma o controle do seu destino.

Neste livro, Marcos Mion conta sua
trajetória como pai da Donatela, a
Doninha. Mas mais do que isso, ele
constrói um verdadeiro guia para a
irmandade dos pais de menina. Ele
apresentará formas de se aproximar de sua filha.

DE R$ 38,80

POR R$ 29,90

O PODER DA AÇÃO
PARA CRIANÇAS

MARCOS MION/ Academia

DE R$ 24,90

POR R$ 17,90

MAURICIO DE SOUSA, PAULO VIEIRA/
Gente

Paulo Vieira, com a ajuda da turminha mais famosa do Brasil, mostra
que a vida pode ser incrível. Os segredos são a autorresponsabilidade, a gratidão e o foco.

DE R$ 34,90

POR R$ 27,90

A CASA NA ÁRVORE
COM 26 ANDARES

PLANETA DAS GÊMEAS
– A DIVERSÃO É AQUI

PLANETA DAS GÊMEAS

ANDY GRIFFITHS/ FUNDAMENTO

MELISSA E NICOLE/ Astral Cultural

Andy e Terry são autores de livros
infantis que moram em uma casa
de 26 andares! E a casa fica em
uma árvore! Mas, como nada é perfeito, existe um problema: esse lugar incrível está em perigo. Uma
aventura eletrizante!

As gêmeas do canal mais fofurinha
da internet têm um convite que
você vai amar: que tal uma viagem
para um parque cheio de diversão,
visita a lugares inesquecíveis, atividades malucas, novos desafios e
muitas curiosidades?

Imagine reunir toda a diversão
de um canal pra lá de animado
e colocar em páginas lindas e
coloridas? Pois foi assim que
surgiu este livro que tem a carinha
das irmãs mais fofas da internet
Melissa e Nicole, do Planeta das
Gêmeas.

MELISSA E NICOLE/ Astral Cultural

JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019
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Encontre seu livro!
MARCOS ROSSI

O QUE É IMPOSSÍVEL
PARA VOCÊ?

O QUE É IMPOSSÍVEL PARA VOCÊ?

i, sua
perontra
penas
é um
alavra

DE R$ 34,90

MARCOS ROSSI

VEL

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.

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 Pena

O velho e o menino
Roberto Tranjan

A corte infiltrada
Andrea Nunes

Como Clarice Lispector
pode mudar sua vida
Simone Paulino

Tamo junto
Andréa Fernanda

de R$ 29,90

de R$ 29,90

de R$ 39,90

de R$ 29,90

de R$ 39,90

por R$ 26,90

por R$ 26,90

por R$ 35,90

por R$ 26,90

LANÇAMENTO!

por R$ 35,90
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LER&CIA / Áudio e Vídeo
SUGESTÕES PARA MARATONAR
DVD
WESTWORLD
– PRIMEIRA
TEMPORADA:
O LABIRINTO
(3 DVDS)

DVD OS
BÓRGIAS – A
TEMPORADA
FINAL (4 DVDS)

DVD MAD MEN –
SEXTA TEMPORADA
(4 DVDS)

Um futuro distópico em que o grande
atrativo de um parque de diversões é dar
aos visitantes o direito de fazer o que
bem entenderem, sem consequências.

Assassinatos, intrigas, guerra e alianças
matrimoniais são algumas das armas
do papa Alexandre VI para tomar o
poder na Itália durante o século XV.

Com foco no misterioso mas talentoso
Don Draper, siga a rotina de uma das mais
prestigiadas agências de publicidade
de Nova York no final dos anos 60.

Warner Video
R$ 99,90

Paramount
DE R$ 49,90
POR R$ 19,90

Universal Pictures
DE R$ 49,90
POR R$ 19,90

MARATONAR
MAS COM ESTRATÉGIA
>> O hábito de maratonar séries virou uma

febre entre os brasileiros. Seja por boxes de
DVD ou serviços de streaming, assistir os
capítulos um após o outro – e em grande
quantidade – é a forma mais popular
no momento de consumir esse produto
cultural, que já conta com superproduções
que rivalizam em qualidade – tanto técnica
quanto dramatúrgica – com o cinema.

28

E a explicação para essa ânsia em assistir mais e mais
capítulos está em dois fatores: o quão boa é a série e no seu
cérebro. “O nosso cérebro consegue manter a atenção por
mais tempo desde que se sinta recompensado por isso”, diz
o neurologista Fernando Spina Tensin, do Hospital Marcelino Champagnat, de Curitiba. Uma produção considerada de qualidade é aquela que consegue equilibrar as doses de recompensa dadas ao longo do capítulo com aquelas
que são deixadas para os próximos episódios.

QUAL O HORÁRIO
IDEAL PARA
MARATONAR?

PRECISO
FAZER
INTERVALOS?

QUAL A MELHOR
POSIÇÃO PARA ASSISTIR,
DEITADO OU SENTADO?

O importante aqui, segundo o
médico Fernando Spina Tensin,
é prestar atenção no cansaço
físico. Se o corpo está com fadiga,
é improvável que você consiga
aproveitar bem a maratona. Não
adianta começar a assistir sua série
favorita às 23h se está acostumado
a dormir às 22h. Então, preste
atenção no próprio cansaço.

A orientação do médico é
prestar atenção na ergonomia,
conceito que também se aplica
ao trabalho. Tire intervalos de
10 a 15 minutos a cada hora. As
pequenas pausas vão garantir
um melhor aproveitamento
da diversão e devem evitar
problemas como dores nas costas
e formigamentos pelo corpo.

A resposta do neurologista é mais uma vez
prestar atenção na ergonomia. Para aproveitar
a série sem comprometer a saúde, o ideal
é assistir sentado e com costas e cabeça
bem apoiadas. E aí vem o alerta mais sério:
de modo algum faça a maratona na cama.
Além de você correr o risco de cochilar, a
longo prazo o uso da cama para assistir TV
pode causar a piora da qualidade do sono,
insônia, sono entrecortado e não reparador.

JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019

Áudio e Vídeo / LER&CIA

DVD HOUSE
OF CARDS
– AS CINCO
TEMPORADAS
COMPLETAS
(20 DVDS)

DVD HOUSE
– SÉTIMA
TEMPORADA
(6 DVDS)

Frank e Claire Underwood expõem as
entranhas da política em Washington
em sua luta para conquistar e manter
a presidência dos Estados Unidos.

Médico (e às vezes monstro), o genial
Gregory House analisa os casos mais
difíceis da medicina, enquanto luta
contra seus próprios demônios.

Sony Pictures
DE R$ 219,90
POR R$ 179,90

Universal
Pictures
DE R$ 69,90
POR R$ 26,90

DVD COLEÇÃO
THE VAMPIRE
DIARIES –
TEMPORADAS
COMPLETAS
1-4 (20 DVDS)
Warner Video
DE R$ 199,90
POR R$ 69,90

Entre criaturas horrendas e perigos
constantes da cidade de Mystic Falls,
uma bela estudante se vê dividida
entre o amor de dois vampiros

SÉRIES, SIM!
“Grandes autores e roteiristas são
especialistas em nos dar doses crescentes de recompensas ao longo dos
episódios para, no final, fornecer
uma revelação, a grande recompensa, e também uma promessa de uma
nova revelação no próximo episódio,
a antecipação da recompensa; que é
o que nos faz querer assistir o próximo episódio”, explica o médico.
Essa antecipação de recompensa
(que tem um uso bem conhecido na
indústria, o chamado cliffhanger),
que normalmente nos deixava roendo as unhas até a transmissão do próximo capítulo na TV, agora é instantânea. Temos ali, à disposição, toda a
temporada de nossa série favorita. E
isso contribui para o hábito de assistir a capítulos em sequência.
Para que você possa tirar o máximo proveito de sua “maratona”,
a revista LER&CIA compilou uma
série de dicas do neurologista para
melhorar a experiência. Confira:

DVD MONK
– OITAVA
TEMPORADA
(4 DVDS)

DVD BREAKING
BAD – A
TEMPORADA
FINAL (3 DVDS)

O brilhante detetive Adrian Monk
resolve os casos mais surreais
e pitorescos de São Francisco,
enquanto convive com os efeitos
colaterais de seu Transtorno
Obsessivo Compulsivo (TOC).

Acompanhe a temporada final da
saga do professor Walter White
que, após ser diagnosticado com
câncer terminal, começa a fabricar
drogas para pagar o tratamento e
garantir o futuro de sua família.

Universal
Pictures
DE R$ 49,90
POR R$ 19,90

Sony Pictures
DE R$ 39,90
POR R$ 19,90

O QUE COMER
E BEBER
DURANTE A
MARATONA?

AMBIENTE
CLARO OU
ESCURO: O QUE
É MELHOR?

A dica de Fernando
Spina Tensin é apostar
nos lanches leves, com
pouca gordura e fritura.
E importante: nada de
álcool. “Você quer assistir
a maratona ou pegar
no sono na metade?”,
alerta o médico.

“O escurecimento do ambiente
tem a função de aumentar o foco
na televisão em si. Ambientes
muito claros, além de gerarem
uma qualidade menor de
imagem, ainda podem apresentar
vários elementos estranhos
que vão tirar a sua atenção da
tela”, explica o neurologista.
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Preços exclusivos para clientes Leio+. O Leio+ é um clube de fidelidade que dá direito a prêmios e benefícios especiais.
Vá até uma de nossas lojas e faça o seu cadastro, que é gratuito e sem anuidade. Consulte o regulamento em nosso site e aproveite.

DE R$ 34,90

POR R$ 159,90

POR R$ 27,90

BOX DIÁRIO DE UM
BANANA – 10 VOLUMES

AUTHENTIC GAMES –
NAMORADA PERFEITA

JEFF KINNEY/ Vergara e Riba

MARCO TÚLIO/ Astral Cultural

Greg e seus amigos estão de volta com um novo box na praça. Os
Bananas agora têm mais um artigo
para a sua coleção: a primeira fase
da série Diário de um Banana em 10
exemplares. Edição de colecionador com pôster incluso.

Authentic, Lydia, Spok, Jazz e Cauê
estão muito animados para uma
divertida viagem que a escola organizou para os alunos naquele
ano. Eles nem imaginam, entretanto, que vão viver uma das maiores
aventuras de suas vidas!

DE R$ 34,90

POR R$ 19,90

DE R$ 29,90

DE R$ 24,90

POR R$ 21,90

POR R$ 17,90

NEAGLE – VIVENDO
UM SONHO NOS
ESTADOS UNIDOS

BAIXA MEMÓRIA E A
FAMÍLIA CRAFT

GABRIEL FERNANDES, VICTOR
TRINDADE/ Astral Cultural

BaixaMemória e a Família Craft
mergulharam em um grande desafio: descobrir quem é o mais inteligente da turma. Spok, Jazz, Cherry, Ana ou BaixaMemória? Mas eles
não estão sozinhos! Você também
pode entrar na brincadeira.

Astral Cultural

Com criatividade e carisma, Eagle
Trindade e Neox dividem com seus
inscritos as aventuras que vivem
nos Estados Unidos. Descubra as
curiosidades dos bastidores.

DE R$ 49,90

POR R$ 37,90

DE R$ 49,90

POR R$ 37,90

MEU DIÁRIO MÁGICO –
COM CANETA ESPECIAL

MINHA BOLSA DE
PRINCESA

MINHA MALA DE
AVENTURAS

EMILY FORD/ Ciranda Cultural

BROWN WATSON/ Libris

BROWN WATSON/ Libris

Agora você pode manter seus segredos a salvo! Escreva sobre sua
vida, família e amigos usando a caneta especial com tinta invisível.
Em seguida, ilumine as páginas
com a luz que vem na tampa e veja
a mágica acontecer!

Inspirada no mundo das princesas,
esta bolsa está repleta de atividades para você completar, criar, colorir e se divertir onde quiser! Títulos inclusos: Princesas bailarinas,
Princesas do gelo, Princesas fadas,
Os pôneis das princesas.

Inspirada em grandes aventuras,
esta coleção está repleta de atividades para você completar, criar,
colorir e se divertir onde quiser! Títulos inclusos na mala: Astronauta,
Cavaleiro, Explorador e Piloto de
Corrida.
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Ofertas válidas de 03/01/2019 a 03/03/2019, ou enquanto durarem os estoques. Imagens meramente ilustrativas.

DE R$ 199,90

DE R$ 29,90

DE R$ 29,90

POR R$ 22,00

DE R$ 29,90

POR R$ 22,00

POR R$ 22,00

MINHA FAZENDA

PISTA DE CORRIDAS

SUSAETA EDICIONES/ Libris

SUSAETA EDICIONES/ Libris

SUSAETA EDICIONES/ Libris

Divirta-se nesta maravilhosa casa
de bonecas! Conheça esta alegre
família e seus animais de estimação. Abra as portas da sua imaginação e crie muitas histórias!Livro
com mais de 60 adesivos.

Divirta-se nesta animada fazenda!
Conheça os fazendeiros e seus animais e abras as portas da sua imaginação e crie diferentes histórias!
Livro para montar e brincar com
mais de 60 adesivos.

Divirta-se nesta moderna pista de
corrida! Conheça os pilotos, os mecânicos e toda a equipe técnica.
Abra as portas da sua imaginação e
crie empolgantes competições entre estes carros velozes!

ÁUDIO & VÍDEO

CASA DE BONECAS

DE R$ 59,90

DE R$ 39,90

POR R$ 52,90

POR R$ 33,90

DE R$ 39,90

DE R$ 29,90

POR R$ 36,90

POR R$ 27,90

DVD MÁQUINA DO
TEMPO (3 DVDS)

DVD MAMMA MIA: LA
VAMOS NÓS DE NOVO

CD CHER – DANCING
QUEEN

CD ANDREA
BOCELLI – SI

Coqueiro Verde

Universal Pictures

Warner Music

Universal Music

Coleção com 60 super sucessos
em versões ao vivo! Peter Gabriel,
Bryan Adams, Duran Duran, Rush,
Pet Shop Boys, Toto, Gary Moore e
The Cure, entre outros. Uma coleção para fãs de clássicos!

Um ano após a morte de Donna sua
filha Sophie está prestes a reinaugurar o hotel da mãe, agora totalmente reformado. Para tanto convida seus três “pais” e as eternas
amigas da mãe.

Disco com covers de 10 sucessos do grupo ABBA. Cher sempre
gostou de Abba e viu o musical de
Mamma Mia na Broadway três vezes. Depois do filme, ela pensou:
por que não fazer um álbum?

Nesse disco Bocelli retorna às suas
raízes com uma coleção de canções íntimas e pessoais que celebram o amor, a fé e a família. Sì fala
sobre coração e alma, positividade
e família, melodia e magia.
JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019

Eu ainda preciso de
tudo isso!

Petra Postert e Jens Rassmus

De R$ 34,00
Por R$ 30,60

Por que Moramos
Fora da Cidade?

Peter Stamm e Jutta Bauer

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

Cork Dork - Loucos
por vinhos

Receitas de Terra
& Mar

Bianca Bosker

Nicia Maria Dantas

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

De R$ 54,90
Por R$ 49,90

Danny Dingle - O
Metalmóvel
Angie Lake

De R$ 39,90
Por R$ 35,90
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Ter um patinho é
útil
Isol Misenta

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

JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019

31

LER&CIA / Capa
RODRIGO MONTENEGRO

ESTRELAS DA
NOVA GERAÇÃO

TEEN

>> Elas são jovens, bonitas, talentosas e antenadas. Mesmo com

pouca idade, essas três garotas já têm carreira sólida no teatro,
televisão e cinema. Recentemente, Maisa Silva, Klara Castanho e
Mel Maia estrelaram o longa Tudo por um popstar, uma adaptação
do livro homônimo da escritora Thalita Rebouças, e que segue
a fórmula de sucesso para atrair adolescentes: amigos, música,
ídolos e loucuras. Afinal, como diriam eles mesmos, #quemnunca?

As meninas, que estão fazendo muito sucesso na telona, acumulam trabalhos no mundo das artes e já são conhecidas do público. A prova do sucesso do trio, apesar da carreira ainda curta, são as dezenas de prêmios que
já receberam, mostrando que pra talento não depende de idade. Conversamos com as três sobre adolescência, carreira e sobre a participação no filme Tudo por um popstar.

CONHEÇA AS GAROTAS
KLARA CASTANHO, 18 ANOS
Atriz e cantora, Klara Castanho começou a
fazer propagandas aos nove meses. A maior
parte de sua carreira foi atuando em novelas
da Globo, como Viver a vida – sua primeira
novela na emissora –Morde e assopra e Amor
à vida. Mas a artista também já participou
de peças de teatro, séries e até escreveu
um livro: Meu jeito certo de fazer tudo errado. Tudo por um
popstar é seu terceiro longa, depois de É Fada e Chocante.
LER&CIA | Como foi a experiência de fazer o filme Tudo por um popstar?
Foi incrível. Foi um projeto leve e delicioso de fazer parte!

Como está sendo a resposta do público?
Maravilhosa!!! Todos que me encontram me parabenizam e dizem maravilhas da história e dos personagens. A maioria diz que se
transportou pra adolescência e se identificou!
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E vocês três já eram amigas? Como foi
essa relação durante as filmagens?
Eu e a Mel já tínhamos trabalhado juntas, e eu e a Maisa conversávamos por DM (mensagem direta)
no Twitter, mas nos conhecemos
durante o processo do filme! Viramos realmente amigas.
Você faria o que as amigas fizeram por
algum ídolo? Se sim, por quem?
Não!!!!! Elas ultrapassam e muito o limite do aceitável hahahaha.
O filme é baseado em uma obra de
Thalita Rebouças? Você já tinha lido as
obras da autora?
Já, já sim. Li grande parte dos livros da Thalita e já tinha feito uma
adaptação de outra obra dela, o É
Fada. Nossa relação é de longa data.

Capa / LER&CIA
Trio de sucesso nas
telonas: pouca idade
e muito talento.

No filme, as meninas são como a maioria das adolescentes: superconectadas! Na vida real, você também vive grudada no celular?
Ah, quem não? Hahahaha! Eu sei meus limites, mas
passo bastante tempo.
Você está com 18 anos, faz faculdade. A Manu, ao contrário,
é uma menina que está no começo da adolescência, de uma
cidade do interior do Rio, descobrindo o mundo. Como foi viver uma personagem que passa por uma fase de tantas descobertas?
Essa fase da Manu é muito a fase que eu, Klara, venho
vivendo, então foi só ajustar a realidade dela e aproveitar!
A Manu, além de fã, também toca ukulelê e canta. Inclusive, parte dela a ideia de compor uma música para a banda que ela e as
amigas são fãs. Você já estudava música antes do filme? Fez ou
faz aulas de canto, ukulelê?
Já! Sempre amei música e sempre tive aulas. Para o filme, intensifiquei tudo isso e o ukulelê foi uma descoberta
diária porque não tinha ideia de por onde começar.

Indicação
da Klara
Castanho

ORGULHO E
PRECONCEITO
– EDIÇÃO
LUXO
JANE AUSTEN/
Landmark
R$ 45,00

Vocês três já têm muitos anos de trabalho, mesmo sendo bastante novas ainda. O que começar a trabalhar cedo
mudou em você?
Me fez ter responsabilidade
muito mais cedo, e, mais ainda, ter
consciência da importância disso.
Para você o que é o melhor e o pior da
adolescência?
Melhor é o leque de oportunidades que você descobre ter. Pior é
a quantidade interminável de informações e situações que você encara
pela primeira vez e tira como laboratório para a vida. Mas tudo é aprendizado, de uma forma ou de outra!
Acha que na adolescência os sentimentos (amor, raiva, amizade) ficam mais
intensos? >>>
JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019

33

RODRIGO MONTENEGRO

LER&CIA / Capa

O longa Tudo por
um pop star reúne
elenco de jovens
celebridades.

Com certeza!!! Tudo parece ser
imediato e pelo menos cinco vezes
mais intenso. Tudo tem que ser agora e da forma que a gente quer. E
nem sempre é assim, né? Hahahaha.
Poderia indicar seus filmes preferidos?
To The Bone, Orgulho & preconceito e A garota dinamarquesa.
E de música, o que gosta de ouvir?
Eu ouço um pouco de tudo, mas
ultimamente tenho ouvido muito
música nacional, um pouco de rock
e pop. Matheus e Kauan, Melim,
Gustavo Mioto, Queen, Khalid,
Ariana Grande... coisas do tipo.
Para ler, quais são suas preferências?
Eu gosto de romances, ou dramas light. Acabei de terminar Orgulho & Preconceito pela enésima
vez, hahahaha.
Acompanha canais no YouTube? Quais
seus preferidos?
Hoje em dia não mais.
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MAISA SILVA, 16 ANOS
Hoje com 30 milhões de seguidores em suas redes
sociais, Maisa Silva ficou conhecida do público
quando, aos três anos, participou do programa de
calouros do Raul Gil. Seu jeito irreverente e sem
papas na língua logo conquistou o empresário
Silvio Santos e, desde então, ela não saiu dos
holofotes. Com cinco anos, passou a apresentar
o programa Sábado Animado. Atriz, apresentadora, cantora
e dubladora, entre seus principais trabalhos estão as novelas
Carrossel, Chiquititas e Carinha de anjo, a dublagem no filme O
touro Ferdinando e, a participação no longa Tudo por um popstar.
LER&CIA | Você já conhecia o livro, a história que inspirou o filme?

A Thalita me mandou o livro um pouco antes e eu li quase tudo.
Parei no final porque não queria spoiler. O livro é a forma mais
simples, maluca e linda de se contar uma história de amor. Gabi,
Manu e Ritinha são declaradamente apaixonadas pelos Slava Body
e, nessa história, você vê até onde o amor as leva! O livro me fez rir,
me emocionar, ficar chocada com a coragem delas. Tenho certeza
que quem assistir ao filme vai amar as meninas!
A experiência de viver no cinema uma história baseada em um livro te inspira a escrever um roteiro de um filme e/ou de ver seus livros adaptados
para o cinema?
Sim! Me inspira muito. Tenho muita vontade de fazer isso, acho
incrível. A Thalita participou do roteiro também. Eu achei demais.
A Gabi, sua personagem, é super otimista, está sempre pensando
em soluções para as furadas que as amigas se envolvem.
Você se parece com ela nesse sentido?
Acho que sou um pouco Gabi, porque sou muito positiva, não
tanto quanto ela. Ela nunca vê problema em nada. Eu sou quase
0% negativa.

Você também é uma pop star, com milhares de seguidores
nas redes sociais. Você se preocupa em ser uma referência
para as meninas da sua idade?
Sim, me preocupo muito em ser uma referência
para as meninas da minha idade, porque acho que é
muito importante a gente ter bons espelhos e representatividade. Por isso, sempre procuro compartilhar
minhas opiniões, passar mensagens que acho que são
importantes e deixar a minha personalidade registrada, porque não quero passar nada que seja falso, nada
que seja artificial para as meninas. Acho que essa fase
de pré-adolescência e adolescência é o nosso desenvolvimento, então também estou buscando referências legais, conteúdos legais, meninas e mulheres legais para me inspirar. Ser um espelho para elas é uma
responsabilidade enorme.
Você tem um lado fã? Faria uma loucura para encontrar algum artista ou banda?
Tenho um lado muito fã. Todo mundo sabe que
sou fã do Justin Bieber há muito tempo. E eu meio
que já fiz, eu já conheci vários artistas, pedi para várias
produtoras e várias gravadoras me levarem nos meet
and greet da vida... Mas essa sou eu, não é mesmo?
Além de ser atriz, você também é youtuber. O Felipe Neto,
youtuber na vida real, é também um youtuber no filme. Vocês já se conheciam? Como foi a convivência no set?
Não conhecia o Felipe Neto, conheci ele lá. Achei
ele uma pessoa muito boa, muito gentil, muito engraçado.
Em Tudo por um pop star, a Gabi e as amigas enfrentam
a implicância do trio de amigas. Você já enfrentou algo parecido na escola? E como você faz para não se contaminar
com comentários maldosos na internet, onde há haters por
todos os lados?
Bom, acho que não enfrentei implicância do mesmo jeito que elas, mas sempre tem uns grupinhos assim. Eu lembro que até o 9º ano tinham duas turmas
no meu colégio e a gente tinha meio que uma rixa,
não era implicância. Aí todo mundo viajou junto para
a viagem de formatura e a gente virou super amigo,
porque era todo mundo muito legal. Para não me contaminar com os comentários maldosos da internet, respondo àquilo que pode ser prejudicial para os meus
fãs e para mim. Então se alguém está me difamando
ou espalhando algum boato que possa me prejudicar,
eu sempre procuro me pronunciar. Mas se for alguma
coisa boba, eu nem ligo. >>>
JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019
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MEL MAIA, 14 ANOS
Com cinco anos, ela já sabia que queria ser
atriz. Então, sua mãe a inscreveu em aulas de
teatro. Sua primeira participação na televisão
foi aos 7 anos e o sucesso veio com a novela
Avenida Brasil, um ano depois. Desde então,
acumula dezenas de trabalhos na televisão, seu
último trabalho foi na novela global Deus salve
o rei. No cinema, esse foi seu terceiro longa.
LER&CIA | Como surgiu o convite para você participar do filme?

Veio através da Thalita (Rebouças) e da Dadá Coelho (roteirista).
Fiquei superfeliz!

A HISTÓRIA QUE
VIROU FILME
Manu (Klara Castanho), Gabi (Maisa
Silva) e Ritinha (Mel Maia) são melhores
amigas e fãs da da banda Slava Body
Disco Disco Boys. Quando descobrem
que eles virão em turnê ao Rio de
Janeiro tentam convencer seus pais
a irem para a capital realizar o sonho
de ver os meninos de perto. A prima
mais velha de Manu, Babete (Giovanna
Lancellotti), entra na história para
tentar ajudar as meninas nessa aventura
que reserva muitas surpresas.

Como foi a experiência de fazer o filme Tudo Por Um Popstar?
Foi incrível! Não foi o meu primeiro longa, mas é sempre um
aprendizado. A equipe toda foi maravilhosa!
E como foi compor a Ritinha?
Foi mágico fazer essa personagem que tem um coração enorme,
que tem um estilo único, que tem um medo gostoso, que tem amor
pelo ídolo e muito amor pelas amigas. Só a Thalita mesmo para criar
esse universo cheio de aventuras. Minha felicidade foi completa!
Como está sendo a resposta do público?
Foram mais de um milhão de espectadores. Pelo o que a gente
consegue ver nas redes sociais, estão adorando. Muitos me marcam
nas publicações e eu acho o máximo!
E vocês três já eram amigas? Como foi essa relação durante as filmagens?
Não éramos próximas como agora, mas já fiz trabalho com as duas
há um tempo. A primeira vez que nos vimos (na preparação do filme),
nós já ficamos superamigas, criamos grupo no WhatsApp e tudo!! Durante as filmagens parecia que a gente já se conhecia há muitos anos!

RODRIGO MONTENEGRO

Você faria o que as amigas fizeram por algum ídolo? Se sim, por quem?
Não vejo nenhum problema em demonstrar toda a admiração que
sentimos por um ídolo. Eu nunca fiz nada extremo, mas se fosse preciso, por que não?

O youtuber Felipe Neto também é destaque no filme.
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Indicação
da Mel Maia

DIÁRIO DE UMA GAROTA
NADA POPULAR
RACHEL RENEE
RUSSELL/ Verus
R$ 39,90

O filme é baseado em um livro de Thalita Rebouças? Você já tinha lido as
obras da autora?
Eu conhecia o trabalho dela,
mas nunca li um livro inteiro, sempre metadinha kkkk.
Vocês três já têm muitos anos de trabalho, mesmo sendo bastante novas ainda. O que começar a trabalhar cedo
mudou em você?
Trabalhar desde novinha me fez
ser responsável e ter muita disciplina.
Preciso dar conta da escola, ter boas
notas, e ainda decorar texto, ensaiar
cenas... não é fácil, mas eu amo.
Você começou muito cedo na carreira.
Qual papel você gostaria de interpretar?
Uma vilã, sem dúvida nenhuma.

OS MELHORES LIVROS PARA
CONCURSO PÚBLICO.
Para você o que é o melhor e o pior da adolescência?
Eu considero a adolescência a fase mais engraçada
e divertida da vida, porque a gente está descobrindo
várias coisas novas e a gente se diverte tanto descobrindo isso tudo!! Acho que não tem um ponto pior, claro
que tem uns altos e baixos aí, algumas decepções de
amizades e tal, mas nada que eu considere algo tão
ruim na adolescência. Pra mim, tudo é uma diversão!

MUDE SUA VIDA!
Polícia Rodoviária Federal Questões de Bolso - PRF
Edital 11/2018

2ª Edição

DE:

Acha que na adolescência os sentimentos (amor, raiva, amizade) ficam mais intensos?
Sim, principalmente porque é tudo novo.
Poderiamindicar seus filmes preferidos?
Eu amo filmes de terror e assisto MUITOSSSS,
mesmo!! Gosto de todos os tipos, não tenho um favorito.

POR:

134,

Passe Já

R$

RLM

5.000 Questões - Vol. 1

Série Provas & Concursos

DE:
R$

DE:

223,90

R$

POR:

89,90

POR:

201,

80,

90

50

R$

Passe Já

R$

Teoria & Texto

5.000 Questões - Vol. 2

Redação

DE:

Acompanha canais no YouTube? Quais seus preferidos?
Simm!!! Amo o Lubatv, Damianizando, Felipe
Neto... l

53,

90

90

R$

59,90

R$

POR:

E de música, o que gosta de ouvir?
Adoro pop, Selena Gomez, Ariana Grande, Lady
Gaga, Sia. Gosto também das antiguinhas, Destiny’s
Child, Akon, Sean Kingston. Escuto bastante música
eletrônica e não pode faltar também uns funks... haha
Para ler, quais são suas preferências?
Eu sou APAIXONADA pelo livro chamado Diário de
uma garota nada popular. Já li uns quatro dessa coleção!
No momento, estou começando a ler Mentes sombrias.

DE:

149,90

R$

R$

DE:

223,90

R$

POR:
R$

POR:

71,

90

201,50

INSS

79,90

R$

Básico para Concursos

Técnico do Seguro Social - 2019

LIVRO
TUDO POR UM POPSTAR

DE:

THALITA REBOUÇAS/ Rocco
R$ 27,50

R$

DE:

69,90

R$

POR:

62,

90

R$

119,90

POR:

107,

90

R$

FILME
OAB no Alvo

Código AlfaCon

2ª Fase Direito do Trabalho

RODRIGO MONTENEGRO

Lançamento: outubro de 2018
Distribuidora: Downtown
Filmes / Paris Filmes
Direção: Bruno Garotti
Roteiro: Thalita Rebouças
Elenco principal: Maisa
Silva, Klara Castanho, Mel
Maia, Felipe Neto, Giovanna
Lancellotti, João Guilherme,
Isacque Lopes e Victor Aguiar

Carreiras Tribunais

DE:
R$

79,90

POR:
R$

71,90

DE:
R$

129,90

POR:

116,

90

R$

DE R$ 16,70

POR R$ 10,90 (CADA)
ÁBACO COM 100 CONTAS
PAIS E FILHOS
005/ Gala

DE R$ 5,40

POR R$ 3,90

DE R$ 5,40

DE R$ 3,00

POR R$ 3,90 (CADA)

DE R$ 4,10

POR R$ 1,90

APONTADOR COM DEPÓSITO
SHAKER 1 FURO ROSA

APONTADOR COM
DEPÓSITO SHAKER

BORRACHA 40
3 UNIDADES

634753MB/ Maped

634753/ Maped

301008/ Mercur

POR R$ 2,90 (CADA)
CADERNO LINGUAGEM
BROCHURA 96 FOLHAS
ARCA DE NOÉ
111210/ Tilibra

DE R$ 3,50

POR R$ 2,60 (CADA)
CADERNO LINGUAGEM BROCHURA 48
FOLHAS CAPA DURA – AZUL MAIS

CADERNO LINGUAGEM BROCHURA 48
FOLHAS CAPA DURA – AMARELO MAIS
CADERNO LINGUAGEM BROCHURA 48
FOLHAS CAPA DURA – VERMELHO MAIS

DE R$ 7,50

Tilibra

CADERNO UNIVERSITÁRIO 1X1 80 FOLHAS
CAPA DURA – PEPPER MASCULINO

POR R$ 4,99 (CADA)
153648/ Tilibra

DE R$ 13,90

POR R$ 10,90 (CADA)
CADERNO UNIVERSITÁRIO
10X1 200 FOLHAS CAPA
DURA – COLEÇÃO ARTE
64166/ Jandaia
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DE R$ 13,90

POR R$ 10,90 (CADA)
CADERNO UNIVERSITÁRIO
10X1 200 FOLHAS CAPA
DURA – COLEÇÃO FOLHA
64165/ Jandaia

DE R$ 7,50

POR R$ 4,99 (CADA)
CADERNO UNIVERSITÁRIO
1X1 80 FOLHAS CAPA DURA
– PEPPER FEMININO
179914/ Tilibra

Ofertas válidas de 03/01/2019 a 03/03/2019, ou enquanto durarem os estoques. Imagens meramente ilustrativas.

CADERNO LINGUAGEM BROCHURA 48
FOLHAS CAPA DURA – VERDE MAIS

DE R$ 25,20

POR R$ 17,90 (CADA)
CADERNO
UNIVERSITÁRIO 1X1
96 FOLHAS CAPA
DURA – JOLIE CLASSIC
11011/ Tilibra

DE R$ 25,20

POR R$ 17,90 (CADA)
CADERNO UNIVERSITÁRIO 1X1 96
FOLHAS CAPA DURA – JOLIE PET
12004/ Tilibra

DE R$ 9,00

POR R$ 5,90
CANETA
ESFEROGRÁFICA
4 CORES CRISTAL
1.0MM PONTA MÉDIA
AZ VM/ Bic

DE R$ 9,00

POR R$ 5,90
CANETA
ESFEROGRÁFICA AZ
4 UNIDADES CRISTAL
1.0MM PONTA MÉDIA

DE R$ 8,40

DE R$ 6,80

DE R$ 3,80

POR R$ 5,40

POR R$ 4,99
CANETA
HIDROGRÁFICA 12
CORES TRIS WAVE

POR R$ 2,60

COLA BASTÃO
PRITT 10G

COLA BRANCA 35
GRAMAS TENAZ
LAVÁVEL

1905249/ Henkel

1129274/ Henkel

618692/ Summit

878711/ Bic

DE R$ 6,60

POR R$ 4,90
LÁPIS GRAFITE
EVOLUTION HB
N2 4 UNIDADES
HEXAGONAL
835230/ Bic

DE R$ 1,50

POR R$ 0,99
GIZ DE CERA
FINO 6 CORES
9006/ Acrilex

DE R$ 8,10

POR R$ 5,90
LÁPIS DE COR 12 CORES
LONGO MULTICOLOR SUPER
Faber-Castell

DE R$ 3,40

POR R$ 2,20
MASSA PARA
MODELAR SOFT 6
CORES BASE AMIDO

DE R$ 69,90

POR R$ 49,00
LÁPIS DE COR 36 LONGO
AQUARELÁVEL
120236G/ Faber-Castell

DE R$ 5,30

POR R$ 3,20
TINTA GUACHE 6 CORES
2020/ Acrilex

7316/ Acrilex

JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019
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JOGOS DE TABULEIRO:

diversão
EM TODAS AS IDADES

DO)
(E APRENDIZA

Esqueceu os jogos de
tabuleiro no armário e ficou
o fim de semana todo em
frente à televisão? Volte
ao começo do jogo!
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Jogos de tabuleiro ajudam
a reforçar laços entre
familiares. Jogue o dado
2 vezes para comemorar!

>> Nunca somos

velhos o suficiente para
algumas brincadeiras.
Um exemplo disso são
os jogos de tabuleiro:
diversão garantida para
crianças e adultos. Em
tempos de Netflix e
tablets é ainda mais
importante trocar
algumas horas em
frente às telas por
um passatempo offline. Embora as novas
gerações tenham
menos oportunidade
de contato com as
brincadeiras antigas,
é importante que a
família e os educadores
estimulem esse hábito,
que então passará
a fazer parte das
atividades prazerosas
dos pequenos.
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Quem brinca fica
mais confiante e
seguro. Mandou bem!
Você ganhará uma
pontuação extra!

Respeito e paciência são
algumas das virtudes que
podem ser estimuladas
com os jogos. É isso aí!
Pode avançar 4 casas!

“O adulto que faz a mediação desses instrumentos precisa estar motivado, entender a importância dos jogos para as crianças e adolescentes e colocar uma rotina
que limite o uso de eletrônicos, que acabam distraindo e desestimulando o prazer
nos jogos tradicionais”, explica a psicóloga especialista em Psicopedagogia, Silvia
Fontanelli. A especialista ressalta que os jogos ajudam a desenvolver as funções executivas do cérebro, como planejamento estratégico, controle de impulso e memória
de trabalho. Por ser uma atividade realizada em grupos, também estimula as habilidades de relacionamento, como a comunicação e a possibilidade de fazer amizade.
Um dos grandes ensinamentos dos jogos tradicionais é ajudar a saber perder.
“Nos jogos eletrônicos existe a possibilidade de perder e começar de novo, de onde
estava. Não precisamos lidar de maneira concreta com a frustração da perda. Já os
jogos tradicionais possibilitam encarar de frente situações de frustração, que precisam ser desenvolvidas desde cedo. É um aprendizado natural quando a criança é
exposta a essas atividades frequentemente”, pontua Silvia.

Brinquedos / LER&CIA
MOMENTO DE DIVERSÃO
COM AMIGOS E FAMÍLIA

Os jogos de tabuleiro são a opção perfeita
de brincadeira para ser feita em família, reforçando laços e sendo também um momento
de compartilhar ensinamentos. “Atividades
em família proporcionam o sentimento de
pertencimento ao grupo familiar, de estarem
todos presentes de corpo e alma em algo que
traz prazer e alegria a todos. Sem esse sentimento de pertencimento torna-se penoso inclusive o desenvolvimento de habilidades
cognitivas”, ressalta.
O sentimento de pertencimento estimula
caminhos neurais cognitivos e de inteligência
emocional, liberando hormônios e neurotransmissores essenciais para o desenvolvimento
saudável infantil. “Isso irá ajudar a desenvolver
segurança e autoconfiança”. E o melhor: tudo
isso é feito de forma divertida e descontraída.

Acima de 3 anos

CANDY LAND

A4813/ Hasbro
R$ 49,99
Acima de 4 anos

CLUBE
GROW

02399/ Grow
R$ 84,30
Acima de 5 anos

PIE FACE
CANNON

E1972/ Hasbro
R$ 179,99
Acima de 6 anos

OPERANDO
CLÁSSICO

FORCA

0039/
Estrela
R$ 99,99

Acima de 10 anos

7280/ Pais e
filhos
R$ 75,70

WAR

0200/
Grow
R$ 109,99

WAR EDIÇÃO
ESPECIAL

7173/ Pais e filhos
R$ 28,10

01253/
Grow
R$ 159,99

STOP

WAR VIKINGS

7172/ Pais e filhos
R$ 51,00

JOGO
EDUCATIVO
CUCA LEGAL

Os jogos de tabuleiro seguem, em geral,
uma mesma dinâmica: um grupo de pessoas
senta-se em volta do brinquedo e precisam
encarar as tarefas propostas. Resolver mistérios, administrar finanças, realizar operações
médicas são algumas das tarefas propostas nos
jogos que mais fazem sucesso. Além disso, é
possível encarnar personagens ou estimular o
artista que existe dentro de vocês com os jogos
de mímicas e desenhos. Já as brincadeiras de
perguntas e respostas irão desafiar seu conhecimento! Escolha seu jogo e prepare-se para
dias de muita diversão! l

1177/ Pais e
filhos
R$ 44,99

OCTOPÉDIA

Acima de 7 anos

MUITAS FORMAS DE BRINCAR

ADMINISTRANDO
O SEU DINHEIRO

DETETIVE

B2176/ Hasbro
R$ 132,30

Parabéns! Você ganhou
tempo de qualidade com
sua família e amigos!
Quer coisa melhor?

Acima de 9 anos

3450/
Grow
R$ 159,99

Acima de 12 anos

1178/ Pais e filhos
R$ 58,30
Acima de 8 anos

CLUE

A5826/ Hasbro
R$ 107,30

BATALHA
NAVAL

1853/ Grow
R$ 74,99

BATALHA DAS
GERAÇÕES
3583/ Grow
R$ 79,99

SUPER BANCO
IMOBILIÁRIO
0034/
Estrela
R$ 199,99

ACERTE O
ACENTO

02442/ Grow
R$ 49,99
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LER&CIA / Jogos

BOARD GAMES:
OUTRO ESTILO DE
JOGOS DE TABULEIRO
>> Por mais divertidos que sejam, os

jogos de tabuleiro tradicionais, como
Detetive e Banco Imobiliário, não
são os únicos que reúnem família e
amigos. Os board games modernos
ganham cada vez mais espaço
como forma de entretenimento
entre o público brasileiro.

Por definição (e tradução), os board games também são jogos de tabuleiro, porém
com algumas diferenças. A primeira delas
é em relação ao fator sorte. Enquanto jogos tradicionais dependem da sorte mesmo
que o jogador tenha ótimas estratégias, nos
modernos ela é controlada. “Mesmo havendo dados ou cartas que são puxadas aleatoriamente, existem mecânicas no jogo que
possibilitam controlar essa sorte e vencer,
mesmo sem ter os melhores resultados nessas jogadas aleatórias”, explica Jack Bezerra, criador do canal do YouTube Dados do
Tabuleiro.
Outra característica é a duração da partida, que já vem indicada na própria caixa do
jogo e pode variar de 15 minutos a até 8 horas, como é o caso o Twilight Imperium. “A
diferença é que você sabe que irá durar esse
tempo. War e Banco Imobiliário, por exemplo, podem durar até dias caso ninguém
cumpra as condições de vitória”, comenta
Bezerra.
Além disso, é comum haver vários modos de jogo, permitindo que o board game
seja aproveitado de maneiras diferentes cada
vez. “Em alguns casos, essas opções são disponibilizadas através de expansões, que são
caixas compradas separadamente para aumentar a quantidade de vezes que você pode
42
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jogar determinado game sem enjoar dele.”
MERCADO EM EXPANSÃO

Os board games, também chamados de “jogos de tabuleiro modernos”, têm sua história marcada pelo lançamento do jogo The Settlers of Catan, em 1995. Mas há
jogos mais antigos que são considerados parte da categoria. Bezerra explica que na Alemanha (considerado o

Jogos / LER&CIA
berço dos board games modernos) existe uma feira só para
divulgar esse tipo de entretenimento desde 1978.
Hoje, no Brasil, o mercado
está em expansão. Aumentou
o número de sites que falam
sobre o hobby e a quantidade de pessoas interessadas.
Isso fomentou a produção das
editoras que lançam esses produtos. Segundo estatísticas do
site Ludopedia, em 2012 apenas um jogo foi lançado. Os
números aumentaram ano a
ano: enquanto em 2013 foram 5 lançamentos, em 2016
o número ultrapassou os 120
jogos. “Em 2018, até o final
de novembro, já tinham sido
lançados 264 jogos. Ou seja,
os números não mentem e
demonstram claramente um
mercado em franca expansão”, afirma Bezerra. l

LEVE PARA CASA

BLACK STORIES
FUNNY DEATH
Galápagos
R$ 34,90

JOGOS
DE CARTAS
Se quando ouve “jogos de cartas”,
você pensa na canastra da vovó ou no
truco da faculdade, está na hora de
conhecer os card games modernos.
Assim como os board games, esses
jogos podem garantir diversão
para diferentes faixas etárias e têm
possibilidades infinitas de temas.
Os jogadores utilizam baralhos para
criar estratégias e vencer o oponente.
Alguns jogos envolvem a troca de
cartas, outros são colecionáveis e há
também as partidas colaborativas,
em que os participantes vão
construindo uma narrativa juntos.
Em geral, os card games são voltados
para partidas com até 4 jogadores
(poucos chegam a 6) e têm partidas
de até uma hora de duração. É comum
haver diversas expansões para os jogos.

LEVE PARA CASA
MUNCHKIN
Galápagos
R$ 109,90

YU GI OH –
FUSÃO DA
ALMA BOOSTER
Konami
R$ 16,90 (CADA)

MAGIC THE
GATHERING –
COMMANDER
2018 - DECK

Devir
R$ 149,90 (CADA)

ZOMBICIDE
Galápagos
R$ 399,90

POKÉMON
BOX MEGA
BEEDRILL EX
Copag
R$ 79,90

KIT DE DADOS RPG
GLITTER GREEN
R$ 44,90

DUNGEONS
DRAGONS TIRANOS
DA UMBRETERNA
R$ 489,90

JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019
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LER&CIA / Livros
Menina
Bonita do
Laço de Fita.
Editora Ática
R$ 29,90.

“

LANÇAMENTO

POR R$ 45,00

POR R$ 44,90

HISTÓRIAS QUE EU
GOSTO DE CONTAR

UMA HISTÓRIA POR DIA

CLÉO BUSATO/ Autores Paranaenses

Aventure-se no mundo da fantasia com esta deliciosa seleção das
mais belas histórias infantis. E o
melhor: uma para cada dia do ano!
Com certeza este livro será um
grande companheiro para todos os
dias do ano.

Coletânea de histórias de narrativas
de tradição oral que fala a diversos
públicos: leitores, contadores, professores, agentes de leitura, pais e a
todos que se interessem por contos
de cultura diversa.

Officitibeat adictiae
min necepel endello
ressequi alique comnis
same et elestrum et
eligenda ipsam, sument
officae. Ibusanit que
que vel inverum.”

DE R$ 49,90

Vale das Letras

Fulano de Tal e beltrano
de tal, nononono

Ofertas válidas de 03/01/2019 a 03/03/2019, ou enquanto durarem os estoques. Imagens meramente ilustrativas.

DE R$ 50,00

LANÇAMENTO

DE R$ 95,00

POR R$ 85,50

DE R$ 89,90

POR R$ 80,10

POR R$ 80,90

CAIXA PRIMEIROS
CLÁSSICOS
DISNEY

OS INCRÍVEIS 2 –
GRAVACONTOS

MINHA PRIMEIRA
ENCICLOPÉDIA

Disney-Melhoramentos

Editora Lafonte

Disney-Melhoramentos

Com o Gravacontos você poderá registrar os trechos mais legais
dessa história e reproduzi-los sempre que quiser! Winston Deavor, o
magnata da tecnologia, ama os Supers e tem um plano ousado para
deixá-los dentro da lei de novo.

Tudo o que você sempre quis saber, agora explicado de forma fácil
e divertida. Da descoberta da Antártica ao funcionamento da eletricidade, este livro traz um mundo de
informações ilustradas para consultar e aprender.

Edições s das obras como foram
publicadas no passado, seguindo a
norma-padrão e o design da época.
As seis obras desta edição provaram-se verdadeiros clássicos, atravessando gerações.
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DE R$ 89,00
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Uma seleção especiais para as crianças.

Ateliê de moda

978-0-85762-536-6

Casa de bonecas 3D

Monte um avião 3D

de R$ 79,90

de R$ 99,90

978-88-6860-661-9

de R$ 79,90

por R$ 71,90
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por R$ 71,90

978-88-6860-831-6

por R$ 89,90

O Quebra-Nozes
978-1-4749-3874-7
de R$ 44,90

por R$ 40,40

Como as
coisas funcionam
978-1-4749-5703-8
de R$ 45,90

por R$ 41,30

Maravilhas do mundo
978-1-84857-773-2

de R$ 69,90

por R$ 62,90

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

APRENDIZADOS: MINHA CAMINHADA
PARA UMA VIDA COM MAIS SIGNIFICADO
Gisele Bündchen
A supermodelo você já conhece. Agora vai
conhecer a Gisele. Nesta autobiografia inédita,
ela revela pela primeira vez quem realmente é
e quais os ensinamentos a ajudaram a viver uma
vida com mais significado.
De: R$

44,90

Por: R$

CHOQUE DE CULTURA: 79 FILMES
PARA ASSISTIR ENQUANTO DIRIGE

Caíto Mainier, Daniel Furlan, David Benincá,
Juliano Enrico, Leandro Ramos, Pedro Leite
e Raul Chequer
Viralizado na internet, sucesso no Youtube,
e repleto de memes e frases de efeito.

De: R$ 37,90

Por: R$ 34,10

39,40

O MILAGRE DA MANHÃ
PARA TRANSFORMAR
SEU RELACIONAMENTO

Hal Elrod
Crie um amor inabalável e desperte
uma paixão para a vida inteira! Do autor
do best-seller O milagre da manhã.
De: R$ 34,90

Por: R$ 31,40
CORTE DE GELO E ESTRELAS
Sarah J. Maas
O aguardado spin-off da série
best-seller Corte de Espinhos e Rosas.

A VIÚVA SILENCIOSA
Sidney Sheldon & Tilly Bagshawe
A saga de uma mulher marcada em busca
da própria sobrevivência é a nova trama
do autor best-seller Sidney Sheldon.

De: R$ 34,90

De: R$ 49,90

Por: R$ 31,40

Por: R$ 44,90

AS MIL PARTES DO MEU CORAÇÃO
Colleen Hoover
Relacionamentos e transtornos mentais
em uma narrativa que discute os limites do
que é normal. Da autora best-seller de
O lado feio do amor.

O ABRIGO
Nora Roberts
Suspense, romance e fortes
laços de família em uma
comovente história de redenção.
De: R$ 44,90

De: R$ 39,90

Por: R$ 39,90

Por: R$ 35,90
O GOSTO DA TENTAÇÃO (VOL. 1 A
LENDA DOS QUATRO SOLDADOS)
Elizabeth Hoyt
Emeline não pode se comprometer
com o forasteiro. Mas algumas coisas
estão além do controle de uma dama...

O ÓDIO QUE VOCÊ SEMEIA

Angie Thomas
O livro que deu origem ao filme.
Uma história juvenil repleta de choques
de realidade.
De: R$ 42,90

De: R$ 39,90

Por: R$ 34,90

Por: R$ 29,90

ATÉ VOCÊ CHEGAR
Judith McNaught
Um romance histórico
da Dinastia Westmoreland,
da autora de Whitney, meu amor.

UM DIA EM DEZEMBRO
Josie Silver
Uma história de amor inesquecível,
comovente e emocionante; para fãs
de Jojo Moyes e David Nicholls.

De: R$ 49,90

De: R$ 39,90

Por: R$ 39,90

Por: R$ 29,90
HUMANOS
Tom Phillips
Um guia fascinante e divertido
sobre os mais criativos e catastróficos
fracassos da história da humanidade.

NOS OMBROS DOS GIGANTES
Umberto Eco
A quintessência do universo de
Umberto Eco nesta coletânea
em edição capa dura.

Por: R$ 39,90

Por: R$ 169,90

De: R$ 44,90

De: R$ 199,90

O FASCISMO ETERNO
Umberto Eco
Uma reflexão atual, importante e
necessária sobre o sentido da história
e a importância da memória.

ASIÁTICOS PODRES DE RICOS
Kevin Kwan
Best-seller internacional que
inspirou uma das mais aguardadas
adaptações cinematográficas do ano.

Por: R$ 24,90

Por: R$ 44,90

De: R$ 29,90

/GrupoEditorialRecordOficial

@EditoraRecord

De: R$ 49,90

@GrupoEditorialRecord

/GrupoEditorialRecordOficial

LER&CIA / Pequenos Leitores

>> Não é novidade para nenhum

pai ou mãe que as crianças não
sabem muito bem como lidar
com sentimentos. Reações
exageradas, explosivas ou
mesmo choros aparentemente
sem motivo podem surgir
simplesmente porque os pequenos
não sabem lidar com aquilo que
estão sentindo dentro de si.
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LER PARA
ENTENDER AS

EMOÇÕES

Pequenos Leitores / LER&CIA
Ensinar às crianças o que são esses
sentimentos chama-se educação emocional. É algo muito importante a ser desenvolvido na infância e pode ter a literatura como aliada. “Os livros são uma
excelente estratégia para trabalhar com
as emoções da criança porque, através
dos personagens, ela consegue identificar
situações que está vivendo no dia a dia”,
comenta Camila Machuca, psicóloga infantil, especialista em Neupsicologia e
Terapia Cognitivo Comportamental.
A especialista explica que se o adulto
tenta falar diretamente sobre uma emoção, a criança pode não identificar tão
facilmente quanto se vir projetada nos
personagens. “Falar sobre o patinho, o
cachorrinho, na menininha da história é
mais fácil do que falar sobre ela mesma.”
A leitura voltada para a educação emocional tem grande valor especialmente
após os 4 anos de idade, quando a criança já tem um desenvolvimento cognitivo
adequado para conseguir se identificar e
relacionar a história com seu dia a dia.

COMO USAR OS
LIVROS PARA ENSINAR
EMOÇÕES?
Leia o livro com a criança. Se ela estiver
passando por uma situação específica
(dificuldade para lidar com frustração,
problemas com colegas na escola,
luto, nascimento do irmão, egoísmo,
ansiedade, medo etc), você pode
procurar literatura focada no assunto.
O adulto pode fazer a ponte sobre a
história e o que a criança está passando
no dia a dia dela e levantar perguntas
como: “o que você achou disso que o
personagem viveu?”, “você já passou por
algo assim aqui em casa, na escola?”,
“você já se sentiu como ele?”.
Aproveite o desfecho da história para
relembrar à criança sobre como o
personagem venceu aquela situação e
como ela pode aplicar a solução para sua
própria vida.

AJUDA PARA PAIS E MÃES
As editoras já têm livros diversos
para ajudar pais e mães com a
tarefa de educação emocional.
Conheça alguns deles:

SOBRE RAIVA
SENTIR-SE
FURIOSO – UM
LIVRO SOBRE
A RAIVA
Molly Wingand/
Paulus
R$ 19,00
SOBRE MEDO
R$ 20,00
ÀS VEZES EU
TENHO MEDO
– UM LIVRO
SOBRE O MEDO
Michaelene
Mundy/ Paulus
R$ 20,00
SOBRE A
CHEGADA
DO IRMÃO
UM NOVO BEBÊ
ESTÁ CHEGANDO!
Emily MenendezAponte/ Paulus
R$ 22,00
SOBRE
LIDAR COM
DIFICULDADES
QUANDO
COISAS RUINS
ACONTECEM
Ted O’Neal/ Paulus
R$ 22,00
SOBRE COMO
NÃO ESTAMOS
SOZINHOS
NO MUNDO
O LIVRO DA VIDA
Pernilla Stalfelt
/ Companhia
das Letrinhas
R$ 37,90
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ESPECIAL

PRODUTOS

DE R$ 44,90

GEEK

ANTHONY BURGESS/
Aleph

MUNDO

DEUSES AMERICANOS
- EM QUADRINHOS

DE R$ 29,90

POR R$ 44,90

DE R$ 24,90

POR R$ 26,00

ARCHIE - VOL 1

OS INCRIVEIS 2 - HQ

MARK WAID/ Geektopia

DISNEY PIXAR/ PIxel

NEIL GAIMAN, P CRAIG RUSSELL,
SCOTT HAMPTON/ Intrínseca

DE R$ 86,00

DE R$ 58,00

POR R$ 77,00

IMPERATRIZ - VOL 1
MARK MILLAR/ Panini

R$ 29,90

FABULOSOS VINGADORES
- CONTRAEVOLUCIONARIO

DISNEY PIXAR/ Pixel

RICK REMENDER/ Panini

R$ 16,90

VENOM - ILHA DOS
DINOSSAUROS VOL 2

DVD HOMEM-ARANHA
– DE VOLTA AO LAR
Sony Pictures

MIKE COSTA/ Panini

R$ 33,90

Disney

POR R$ 29,70

OS INCRIVEIS 2 - O
LIVRO DO FILME

POR R$ 19,00

TOM TAYLOR/ Panini

DVD HOMEM-FORMIGA
E A VESPA

DE R$ 33,00

POR R$ 21,40

DE R$ 21,90

POR R$ 52,00

INJUSTIÇA – DEUSES
ENTRE NÓS – ANO TRÊS

SUPERMAN BATMAN - OS
MELHORES
DO MUNDO
DAVE GIBBONS/ Panini

DE R$ 49,90

POR R$ 44,90

R$ 29,60

LARANJA
MECANICA

R$ 29,90

DVD BATMAN – O
CAVALEIRO DAS TREVAS
– A TRILOGIA (3 DVDS)

R$ 16,90

R$ 39,90

DVD VINGADORES:
GUERRA INFINITA

DVD HELLBOY 2 – O
EXÉRCITO DOURADO

Disney

Universal Pictures

DVD DEADPOOL 2
Fox

Warner

R$ 29,90

R$ 16,90

R$ 19,90

DVD OS INCRÍVEIS 2

DVD WATCHMEN – O FILME

DVD THOR: RAGNAROK

Disney

Paramount

Disney

R$ 16,90
DVD CAPITÃO AMÉRICA:
GUERRA CIVIL
Sony Pictures
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Ofertas válidas de 03/01/2019 a 03/03/2019, ou enquanto durarem os estoques. Imagens meramente ilustrativas.

DE R$ 49,90

R$ 32,90

POR R$ 39,90

R$ 19,90

R$ 29,90

DVD GUARDIÕES
DA GALÁXIA
– VOLUME 2

DVD PANTERA
NEGRA
Disney

Disney

R$ 16,90

R$ 119,90

DVD DOUTOR ESTRANHO
Disney

R$ 119,90

HARRY POTTER – HARRY
W/PROPHECY POP VINYL

HARRY POTTER
TRIWIZARD POP VINYL

Funko

Funko

R$ 149,90 (CADA)
MINI FLIPERAMA
DTC

R$ 89,90 (CADA)

R$ 119,90

R$ 19,90

Funko

Funko

R$ 42,90 (CADA)

R$ 89,90 (CADA)
MIGHTY MUGGS
MARVEL – SORTIDO

Multikids

Jada Toys

Hasbro do Brasil

R$ 59,90

R$ 37,60 (CADA)
ESTOJO DUPLO AVENGERS
FIRST STRIKE PRETO

Jada Toys

Piziitoys

7475/ Xeryus

41528/ New Urban

HARRY POTTER –
GINNY WEASLEY ON
BROOM POP VINYL

DISNEY METALS DIE
CAST 2,5 SORTIDO

MYSTERY MINIS
DISNEY FROZEN

R$ 40,80

HARRY POTTER –
HERMIONE W/ TIME
TURNER POP VINYL

CHAVEIRO STAR
WARS – SORTIDOS

DISNEY METALS DIE
CAST – SORTIDO

CANECA 300 ML JL
CORINGA RINDO
FD BRANCO

R$ 119,90

R$ 43,80

R$ 43,80

R$ 31,70 (CADA)

R$ 29,00

ESTOJO SIMPLES
AVENGERS ARMORED
PRETO

SQUEEZE ALUMINIO
FORMATO DO BATMAN
FD PRETO 500 ML

7496/ Xeryus

41567/ New Urban

R$ 43,80

PLACA ESCUDO GOT
STARK 30X25 CM

PLACA ESCUDO GOT
LANNISTER 30X25 CM

PLACA ESCUDO GOT
TARGARYEN 30X25 CM

10081438/ Z-Criativa

10081439/ Z-Criativa

10081440/ Z-Criativa

R$ 84,50
CANECA 350 ML SOCO
INGLÊS MULHER
MARAVILHA
10022717/ Z-Criativa
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POR R$ 989,90
IMPRESSORA
MULTIFUNCIONAL L396
ECOTANK 4 CORES WI-FI
Epson

Com o único sistema tanque de
tinta 100% sem cartuchos, imprima até 7.500 páginas em cores ou
4.500 páginas em preto, conta com
a maior resolução de impressão da
categoria.

R$ 69,90

POR R$ 59,90

POR R$ 1.069,90
IMPRESSORA
MULTIFUNCIONAL
L4150 ECOTANK
4 CORES WI-FI
Epson

Tecnologia de impressão exclusiva
Epson Micropiezo, resolução máxima de impressão 5760 x 1440 DPI,
e capacidade de entrada do papel
para 100 folhas de papel A4.

DE R$ 79,90

POR R$ 69,90

DE R$ 399,90

POR R$ 329,90

DE R$ 24,90

POR R$ 9,90

CALCULADORA
FINANCEIRA 12C GOLD

CALCULADORA DE BOLSO
8 DÍGITOS CB1483 PRETA

HP

Elgin

Essa calculadora traz mais de 120
funções embutidas, sistema de
RPN (Notação Polonesa Reversa),
visor de LDC com 10 dígitos, memória para 20 fluxos de caixas, capacidade de memória 99 passos e
manual em português.

Práticas e modernas, as calculadoras de bolso Elgin possuem as operações mais utilizadas no seu dia
a dia. Além das quatro operações
básicas, realizam cálculo de porcentagem, cálculo com memória e
raiz quadrada.

DE R$ 2.499,90

POR R$ 1.999,90

DE R$ 49,90

POR R$ 39,90

CALCULADORA
CIENTÍFICA
CC240 10 DÍGITOS
240 FUNÇÕES PRETA

CALCULADORA
FX-82MS-SC4-DT
CIENTÍFICA
10+2 DÍGITOS

NOTEBOOK ES1-5723562 CORE-I3 4GB RAM
HD 1TB TELA 15.6

PEN DRIVE 8GB
MICROVAULT USM8GRBM

Acer

Elgin

Casio

Calculadora científica com 240
funções, display de 10+2 dígitos,
tampa protetora tipo slide e desligamento automático. Facilite as
tarefas do dia a dia.

Calculadora com 240 funções, display com 2 linhas, cálculos trigonométricos, combinação e permutação, desvio padrão e regressão
linear.

Notebook Acer com processador
Intel Core i3-6006U 2.00 GHz 3 MB
cache, bateria de 4 células (3220
mAh), bluetooth 4.0, memória: 4
GB (1 x 4 GB) tipo DDR3 e disco
rígido com HD de 1 TB (5400 RPM).

Pen drive compatível com vários
dispositivos, design com conector
retrátil, interface USB 2.0 de alta
velocidade, garantia de 2 anos incluída. Com esse pen drive você
poderá arrastar e soltar seus arquivos com facilidade.

DE R$ 399,90

POR R$ 369,90
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DE R$ 1.199,90

DE R$ 39,90

POR R$ 29,90

DE R$ 149,90

POR R$ 129,90

HD EXTERNO EXPANSION
1 TB USB 3.0
STEA1000400

CALCULADORA MS7UC-N-DC DE MESA
10 DÍGITOS

HEADSET GAMER
WARRIOR PH219

Seagate

Casio

Esse HD externo é o que você precisa para guardar seus arquivos
sem comprometer a capacidade
do seu notebook ou desktop. Com
capacidade de 1 TB.

Calculadora com 10 dígitos, cálculo
de imposto, cálculo automático do
preço mais ou menos impostos,
desconto, preço de venda, valor do
imposto e valor da margem.

Esse headset possibilita uma realidade sonora ainda maior para o seu
jogo, transformando sua experiência. Possui luz de led vermelho decorativa. Produto na cor vermelho
com preto.

JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019

Multilaser

Sony

DE R$ 109,90

POR R$ 99,90
COOLER PARA NOTEBOOK
WARRIOR POWER GAMER
AC267 LED VERDE
Multilaser

Mais conforto e ventilação para jogar! Compatível com notebooks de
9 até 17 polegadas. Possui 2 ventiladores silenciosos de 125 mm com
leds luminosos na cor verde.

Ofertas válidas de 03/01/2019 a 03/03/2019, ou enquanto durarem os estoques. Imagens meramente ilustrativas.

DE R$ 1.099,90

Geek / LER&CIA
O irmão de Thor
é o primeiro a ter
série para a TV
confirmada

DAS TELONAS PARA

AS TELINHAS

>> Fãs da Marvel estão em crise de abstinência. Após o chocante final de Os Vingadores –
Guerra Infinita, a obsessão é ter mais informações sobre quais heróis morreram e quais podem
voltar na sequência da história, que vai estrear nos cinemas no longínquo final do mês de abrl
de 2019. A espera é em parte amenizada por notícias de que personagens secundários do
Universo Cinemático da Marvel (MCU, da sigla em inglês) podem ganhar séries próprias.

A Feiticeira Escarlate
também pode ganhar
uma série

De confirmado, apenas que Loki, irmão de Thor e deus da trapaça, vai ter
sua aventura solo na TV, enquanto há rumores de que a Feiticeira Escarlate e
Falcão/Soldado Invernal (estes juntos) podem seguir pelo mesmo caminho.
A série de Loki foi confirmada pelo presidente e diretor executivo da Disney
(dona da Marvel), Bob Iger, durante uma teleconferência com investidores.
Apesar de a gigante dos quadrinhos já possuir séries em cartaz, como a
Agentes da S.H.I.E.L.D, Jessica Jones, Luke Cage e Demolidor, as derivadas
de personagens dos Vingadores seriam diferentes. Segundo a revista Variety,

as produções contariam com orçamentos mais robustos, seriam de curta duração (no máximo oito episódios cada) e produzidas pelo chefão
do MCU, Kevin Feige. No entanto,
nem mesmo esses detalhes são confirmados ou desmentidos pela Marvel ou pela Disney. >>>

Soldado Invernal e
Falcão podem fazer
dupla na telinha

JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019
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O CAMINHO ATÉ
VINGADORES 4
(PARA ASSISTIR
NA ORDEM
CERTA!)

A supervisão da ONU
para minimizar os
efeitos colaterais dos
superpoderes dos
Vingadores opõe Tony
Stark e Steve Rogers

O jovem Peter Parker
precisa aprender o
que é ser um super-herói e para isso conta
com a “sabedoria”
do Homem de Ferro

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

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

Em princípio, todos os personagens seriam encarnados pelos mesmos atores da telona: Tom Hiddleston (Loki), Elizabeth Olsen (Feiticeira Escarlate), Anthony Mackie,
(Falcão) e Sebastian Stan (Soldado Invernal).
Segundo o site especializado Screen
Rant, o que Feige já confirmou é que os novos produtos devem ter uma estética mais
próxima à dos quadrinhos, se afastando um
pouco do que é visto atualmente nos cinemas. A Variety traz ainda a informação de
que a série da dupla Falcão/Soldado Invernal
deve explorar a relação conturbada entre os
dois parceiros do Capitão América. E, para
ela, já haveria até um escritor contratado:
Malcolm Spellman, que escreveu e codirigiu
a, por aqui desconhecida, Empire.

QUADRINHOS
PARA LER
OS SUPER-HERÓIS
“À MODA
ANTIGA”

Após salvarem a cidade de
Spiral City, Black Hammer
e seis colegas ficam
presos em uma espécie
de “zona fantasma”,
chamada Rockwood. E
tentam lutar para escapar.
BLACK HAMMER – ORIGENS
SECRETAS – VOLUME 1
DAVE STEWART,
JEFF LEMIRE, DEAN
ORMSTON/ Intrínseca

Recém-empossado rei,
T’Challa precisa lidar com
a resistência de seu povo
de se abrir ao mundo e aos
erros de seu pai. Bem-vindo a Wakanda, terra do
vibranium e do Pantera Negra
DVD PANTERA NEGRA
Disney
R$ 29,90

MIGALHAS PARA OS FÃS DOS VINGADORES

Após o filme Homem Formiga e a Vespa, lançado
em julho de 2018, teorias relativas ao papel do universo quântico na sequência de Os Vingadores lotam
os fóruns especializados na internet. Em meio a dezenas de palpites, há pouca informação concreta. Em
dezembro, foi confirmado o título em português: Ultimato, e a data de estreia prevista: final de abril de
2019.
Também para as telonas, há a confirmação de que
a Capitã Marvel, que é convocada por Nick Fury na
cena pós-créditos de Guerra Infinita, estreará em março do ano que vem, com a história se passando nos
anos 1990. Ainda sem previsão de início das filmagens,
o esperado filme solo da Viúva Negra, vivida no MCU
por Scarlett Johansson, também está garantido, com o
longa provavelmente narrando as origens da heroína.

Acompanhe o começo
das aventuras da
estudante japonesa
Usagi Tsukino e suas
amigas, que combatem
o mal e seguem em
busca do lendário
Cristal de Prata, neste
famoso mangá japonês.
BOX SAILOR
MOON – 1 A 6
NAOKO TAKEUCHI/ JBC

DE R$ 39,90

DE R$ 99,00

por R$ 34,90

por R$ 89,00

Siga as aventuras de Demolidor,
Luke Cage e Punho de Ferro nos
famosos quadrinhos da Marvel.
COLEÇÃO HISTÓRICA
PALADINOS DA MARVEL –
VOLUME 5 (DEMOLIDOR)
ARCHIE GOODWIN/ Panini
COLEÇÃO HISTÓRICA
PALADINOS DA MARVEL –
VOLUME 6 (LUKE CAGE)
ARCHIE GOODWIN/ Panini
COLEÇÃO HISTÓRICA PALADINOS
DA MARVEL – VOLUME 7
(PUNHO DE FERRO)
ROY THOMAS/ Panini
DE R$ 24,90

por R$ 22,00 (cada)
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O deus do Trovão tem
“problemas de família”
após a morte de seu
pai, Odin, libertar a
poderosa Hela, deusa
da morte e sua irmã

O temível Thanos põe em
marcha seu plano para
coletar as seis joias do
infinito e dizimar metade
da vida do universo com
apenas um estalar de dedos

DVD THOR:
RAGNAROK
Disney
R$ 19,90

DVD VINGADORES:
GUERRA INFINITA
Disney
R$ 29,90

Ainda em prisão domiciliar após virar
um criminoso em Capitão América:
Guerra Civil, Scott Lang se une à Vespa
para enfrentar as consequências
dos experimentos de seu mentor,
Hank Pym, durante os anos em
que trabalhou para a S.H.I.E.L.D.
DVD HOMEM-FORMIGA
E A VESPA
Disney
R$ 29,90

DC INVESTE EM UNIVERSO PARALELO,
DESDOBRADO DA SÉRIE DO ARQUEIRO VERDE

Do outro lado, a concorrente mais forte da Marvel, DC Comics,
investe em universos separados para cinema e TV. Na telinha, a série
inicial é a do personagem Arqueiro Verde, o que levou o universo a ser
batizado de “Arrowverse” (Arrow é o nome do personagem em inglês).
Os produtos que se interconectam nessa linha do tempo são Flash,
Gotham, Supergirl e Lendas do Amanhã.
Na tela grande, a peça central é a Liga da Justiça, formada por SuperHomem, Batman, Mulher Maravilha, Ciborgue, Flash e Aquaman, que
já teve filme próprio, lançado em 2017. O último desenvolvimento foi o
longa solo do super-herói aquático, que estreou no Brasil em dezembro.
Com este lançamento, apenas o Ciborgue ainda não conta com previsão
de filme individual entre os integrantes da liga. No entanto, o ator que
encarna o personagem, Ray Fischer, declarou publicamente que quer
Zack Snyder, que já dirigiu três filmes da nova série da DC iniciada
com O Homem de Aço, como diretor da história. l

Kamala Khan enfrenta
as consequências
da Guerra Civil 2,
com a perda de
entes queridos e a
descoberta de sua
identidade secreta.

O super-herói mais
politicamente incorreto
do universo Marvel
viaja por realidades
alternativas com o
objetivo de eliminar
todas as versões
de si mesmo!

Carol Danvers
se torna um dos
super-heróis
mais poderosos
do universo
quando a Terra
acaba sendo
atingida por
uma guerra
intergaláctica
CAPITÃ MARVEL
(previsão de
lançamento:
março de 2019)

USE OS SEUS SUPER-HERÓIS
FAVORITOS NO DIA A DIA!
MOCHILA COM RODINHA LIGA
DA JUSTIÇA FLASH PRETA
Diplomata
R$ 299,00
CADERNETA DE ANOTAÇÕES
GOTHAM CITY BATMAN
9,5X14CM
42392/ New Urban
R$ 27,30
CADERNETA DE
ANOTAÇÕES FLASH
PRETO 9,5X14CM
42394/ New Urban
R$ 27,30

A obra explora o
desenvolvimento do
Superman pela ótica de Clark
Kent, e os problemas que
surgem com a identidade
secreta do super-herói
vindo de Cripton.

Este crossover narra
a história do homemmorcego em Gotham
City quando o herói
tem que combater nada
mais nada menos que
Jack, o Estripador, um
dos serial killers mais
temidos do mundo.

DEADPOOL MASSACRA
DEADPOOL
CULLEN BUNN/ Panini

SUPERMAN – IDENTIDADE
SECRETA
KURT BUSIEK, STUART
IMMONEN/ Panini

DE R$ 40,00

DE R$ 30,00

DE R$ 74,00

DE R$ 37,00

por R$ 36,00

por R$ 27,00

por R$ 66,90

por R$ 32,90

MISS MARVEL – DANOS
POR SEGUNDO
G WILLOW
WILSON/ Panini

BATMAN – GOTHAN 1889
BRIAN AUGUSTYN/ Panini
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DISPONÍVEL A
PARTIR DE
19.01.18

R$ 39,90

R$ 39,90

DVD VENOM

DVD O PREDADOR

Sony Pictures

Warner Video

Eddie Brock é um jornalista que
perde seu emprego após denunciar experimentos científicos em
humanos. Seis meses depois, ele é
procurado com uma denúncia: simbiontes alienígenas estariam sendo
usados em testes com humanos,
muitos deles mortos como cobaias.

A caçada evoluiu, assim como a
ação explosiva, nesse novo capítulo
da saga Predador. Agora, os caçadores mais letais do universo estão
mais fortes, inteligentes e mortais
do que nunca e somente um grupo pode evitar a extinção da raça
humana.

R$ 19,90
DVD ROGER WATERS
– THE WALL

Ofertas válidas de 03/01/2019 a 03/03/2019, ou enquanto durarem os estoques. Imagens meramente ilustrativas.

Universal Pictures
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DISPONÍVEL A
PARTIR DE
17.01.18

Baseado no inovador álbum conceitual, Roger Waters The Wall também poderia ser chamado de filme
conceitual: é um show que arrebata
os sentidos combinado com uma
viagem pessoal que analisa as perdas de Roger por causa da guerra.

DE R$ 59,90

POR R$ 39,90
DVD TRILHA SONORA DA
VIDA – ACÚSTICO (3 DVDS)

DE R$ 24,90

POR R$ 19,90
DVD COM AMOR,
VAN GOGH
Focus Filmes

Investigação sobre a vida e a morte
do artista através das suas pinturas
e dos personagens de suas telas.
Animado com a técnica de pintura
a óleo, traz entrevistas e reconstruções de acontecimentos.

R$ 29,90
CD GRETA VAN FLEET
– ANTHEM OF THE
PEACEFUL ARMY

Coqueiro Verde

Universal Music

Não existe forma mais direta de
conexão do que um artista tocando
para o seu público sem distorções
e outros recursos, do que nas apresentações acústicas. O melhor do
acústico de todos os tempos, neste
box histórico.

Formada por Jake Kiszka na guitarra, Sam Kiszka no baixo e teclado,
Josh Kiszka no vocal e Danny Wagner na bateria, a banda Greta Van
Fleet lança seu CD de estreia com
um repertório de 11 faixas autorais,
misturando rock, soul e blues.
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concurso de

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

ILUSTRAÇÃO: ROBSON VILALBA/ THAPCOM

uma edição do seu tradicional Concurso de Contos.
Ao todo, foram mais de mil contos inscritos de todo o
país. Entre eles, selecionamos seis contos vencedores.
Confira o conto “Sabe, Mulher? Sabe, Marido?”,
de Diego Ramon Valle Vital, de Brusque (SC).

SABE, MULHER?
SABE, MARIDO?
Chegou em casa muito agitado.
Estava nervoso.
Ainda assim, parecia triste.
Encontrou a esposa.
Precisava desabafar:
— Sabe, mulher, eu tenho uma coisa pra te contar. Mas
antes preciso te falar sobre o meu dia, sobre a sacanagem
que fizeram comigo. Sabe, mulher, se eu encontrar o filho
de uma égua que colou aquele cartaz lá eu juro que mato.
Não que eu seja violento, mas sabe, mulher, que foi o dia
todo aquela gozação atrás de mim. Cada passageiro que entrava e sentava olhava para aquela enorme cartolina rosa escrita com letras douradas e, imagina, mulher, ficava rindo
de mim. Não, mulher, você não sabe o que é isso. É muiO conteúdo do conto, seu estilo literário e ortografia são de responsabilidade exclusiva do autor.

LER&CIA

to ruim. Nem mesmo o Mendonça me perdoou. O
Mendonça, meu amigão! Mendonça... sabe, mulher? É, o cobrador. Aquele patife! Nem pra me avisar. Mas tudo bem... Ainda pego ele... Não, mulher,
já te disse que não sou violento... Mas tem uns tipos
de coisa que a gente não perdoa mesmo, simplesmente não dá... Imagina, mulher, o que as crianças
vão dizer quando os amiguinhos deles falarem na
escola essas barbaridades sobre o pai... Como? Tudo
bem, hoje a escola está em greve, é pública, mas
amanhã não estará. E eu sei: vão falar! Todo mundo
vai... Porque as pessoas são assim: elas se metem na
vida dos outros sem nem pedir licença... Mas, o pior
é que, no fim das contas, eu nem pude ler o que estava escrito... Não me deixaram... Só ficaram rindo
de mim... Ah, mas como estou nervoso... Hein? Claro, claro que eu deito... Pode... Me faz um cafuné...
Que gostoso... Sabe, mulher, até já me sinto menos
mal... O quê? Ah, o que eu tinha pra te contar? Não
era nada importante... Só queria dizer que te amo
e, sabe, mulher, apesar de tudo que aconteceu comigo hoje, eu consegui suportar tudo porque sabia
que ia chegar em casa e te encontrar me esperando
com esse sorriso nos lábios e esse pescoço cheiroso... Obrigado, mulher...
Ela ouviu atentamente o desabafo do marido.
E limitou-se a pensar.
“De nada, marido. Sabe, marido, fico contente em saber que meus carinhos servem pra te acalmar e pra te deixar feliz. Só que eu também queria
te dizer uma coisa... Mas não é nada de mais. Eu
só queria te dizer que o Mendonça acabou de sair
daqui. Ah, e antes que eu me esqueça: ele é meu
amante. Por isso, se tenho esse sorriso no rosto, é
porque você nem imagina o que ele me fez, como
ele fez e quantas vezes ele fez. E esse pescoço perfumado é só pra você não sentir o cheiro da colônia
dele que se grudou na minha pele que nem formiga se gruda no mel. Sabe, marido, eu não te amo.
Quero pedir o divórcio pra ir morar no barraco do
Mendonça. Ele sim é que me faz feliz...”
Mas ela só pensou essas coisas.
Não disse nada.
Não teve coragem.
Ela não queria estragar ainda mais o dia do marido.
Do futuro antigo marido.
JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019
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Stanley Martin Lieber, o Stan
Lee, nasceu em Nova Iorque, em 28
de dezembro de 1922. Começou a
trabalhar com quadrinhos em 1939
na empresa que, mais tarde, se tornaria a Marvel.

ADEUS AO
EXCELSIOR!
>> Excelsior foi uma expressão usada amplamente por Stan

VALERIE MACON/ AFP/GETTY IMAGES

Foi Lee, inclusive, o responsável
por transformar a empresa em uma
das maiores editoras de HQs do
mundo, quando super-heróis passaram a ter histórias mais dramáticas
e foco no público adulto. Isso aconteceu com o surgimento do Quarteto Fantástico, em parceria com Jack
Kirby (um dos criadores do Capitão
América), na década de 1960. A parceria Lee e Kirby deu certo em outras criações, como Hulk, o Homem
de Ferro, X-Men e Thor.

Lee tanto em suas colunas de quadrinhos quanto em eventos
dos quais participava. Considerando o seu significado (a
palavra vem do latim), dá para dizer que define bem o
quadrinista e sua obra: ilustre, majestoso, superior, grandioso.
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A partir dos anos 2000, com o sucesso do Universo Cinematográfico
Marvel, Stan Lee se tornou conhecido também fora dos círculos de leitores de quadrinhos. As aparições nos
filmes da saga Vingadores passaram a
ser aguardadas em cada novo lançamento nas telonas. Mas pouca gente
sabe que ele já aparecia em suas histórias ainda nas páginas das HQs.
Lee acabou se tornando o rosto
da Marvel e um símbolo da cultura
geek. Faleceu em 12 de novembro
de 2018.

Geek / LER&CIA

CINEMA
Desde a década de 1960, com o
crescimento do mercado das HQs,
Stan Lee buscava levar os personagens às telas de cinema. Foi a partir
do ano 2000 que a Marvel passou a
ser relevante em Hollywood, começando com os filmes da saga X-Men.
Também chegaram a Hollywood
o Demolidor, Homem-Aranha e o
Quarteto Fantástico,
A partir de 2008, o Universo Cinematográfico Marvel se consoli-

dou ao começar a apresentar
ao público os personagens do
grupo Vingadores em enredos
independentes e, de tempos
em tempos, reunidos em uma
aventura épica. Fazem parte
das fases do UCM os filmes
do Homem de Ferro, Hulk,
Guardiões da Galáxia, Homem-Formiga, Capitão América, Pantera Negra, Thor, a
nova fase do Homem-Aranha
e o ainda aguardado lançamento da Capitã Marvel.

Stan Lee morreu no início do mês de novembro
de 2018 deixando uma marca em todos os segmentos
da cultura: a indústria de games, o mercado editorial, as produções de televisão e cinema (incluindo
filmes campeões de bilheteria) foram influenciadas
pelas suas criações nascidas nos quadrinhos.

CRIAÇÕES
DE STAN LEE
Stan Lee criou diversos personagens ao longo da vida. Não só heróis
protagonistas, mas todos os universos nos quais eles vivem. Trabalhou
com diversos parceiros – como Larry Lieber, Jack Kirby e Steve Ditko
– que não se tornaram tão famosos
quanto ele, e se consagrou um dos
maiores quadrinistas da história.
Confira algumas de suas criações
mais importantes:
• Quarteto

Fantástico (1962)
(1962)
• Hulk (1962)
• Thor e Loki (1962)
• Homem-Formiga (1962)
• Doutor Estranho (1963)
• Homem de Ferro (1963)
• Nick Fury (1963)
• X-Men (1963)
• Vingadores (1963)
• Pantera Negra (1966)

QUADRINHOS
Stan Lee mudou a maneira de produzir quadrinhos nas parcerias que estabeleceu com alguns dos
desenhistas mais importantes da história das HQs. Pela
impossibilidade de produzir
todos os conteúdos com antecedência, Lee entregava
um pequeno resumo da história para o ilustrador e, depois de receber os desenhos,
apenas preenchia os balões
com os diálogos.

• Homem-Aranha

Apesar de ser acusado
muitas vezes de não dar o
crédito devido aos seus parceiros na criação dos personagens, Lee foi um dos primeiros a colocar de forma
regular nas revistas os créditos dos envolvidos em sua
produção.

“

Stan Lee não era apenas
uma grande mente criativa
por trás dos heróis da Marvel.
Ele simplesmente era um cara
que foi muito além de seu
tempo. Pare para pensar: como
homem branco, membro de
uma classe privilegiada, ele
conseguiu criar personagens
que representam e respeitam
classes de minorias, em uma
época em que praticamente
ninguém se preocupava com
isso! Os maiores exemplos são
os X-Men e o Pantera Negra, com
histórias mais do que clássicas.
Uma pessoa assim dificilmente
existirá de novo. O mundo do
entretenimento deve muito a
Lee e a todo o seu legado.”
Felipe Vinha, editor do site
Legião dos Heróis

“

Mais do que simplesmente
criar personagens que foram
e são amados mundo afora, Stan
Lee também teve a preocupação
em inseri-los socialmente em
um Estados Unidos em mutação.
Do estudante Peter Parker aos
mutantes que representam
as minorias na sociedade,
passando ainda pelo herói cego
Demolidor e o alerta às armas
nucleares através do Hulk, Lee
criou heróis absolutamente
humanos, o que fez com que
tantos se identificassem
e torcessem por eles.”
Francisco Russo, editor-chefe
do portal Adoro Cinema
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POR R$ 27,70

POR R$ 25,40

POR R$ 12,40

LÁPIS DE COR 24
CORES COLOR PEPS

LÁPIS DE COR 6 CORES
FLUOR COLOR PEPS

183224/ Maped

Esse lápis de cor possui excelente cobertura, minas resistentes e
macias. É produzido em formato
triangular ergonômico. Deixa as
pinturas e trabalhos escolares ainda mais bonitos.

832003ZV/ Maped

Faça desenhos e pinturas lindas
com esse kit de lápis de cor. Possui
excelente cobertura, minas resistentes e macias. Formato ergonômico triangular, deixando a tarefa
mais agradável.

LÁPIS DE COR 15
CORES + 12 CANETAS
HIDROGRÁFICAS
JUNGLE COLOR
PEPS ESTOJO
897412/ Maped

Kit 2 em 1: lápis + caneta
hidrográfica e estojo em
plástico transparente
com botão. O lápis de cor
tem formato triangular,
excelente cobertura e mina
resistente e macia. A caneta
possui excelente cobertura,
lavável e ponta resistente a
impactos.

POR R$ 17,50
POR R$ 56,80
LÁPIS DE COR 6
JUMBO + APONTADOR
+ PINCEL TRIS

686936/ Summit

18035/ Summit

Cores super vibrantes, excelente
cobertura de cor, produz também
efeito aquarelável. Desperta o sentido das crianças.

Um lápis que vale por 4! Lápis de
cor 4 em 1: lápis de cor , giz de cera,
giz de vidro e aquarela. Macio e
com cores vibrantes.

POR R$ 12,30
CANETA HIDROGRÁFICA 12
CORES NEO PEN GIGANTE
Compactor

A caneta Neo Pen
Compactor tem uma
ponta resistente,
é atóxica e possui
tampa antiasfixiante.
A tinta é à base de
água e as cores são
laváveis. Em parceria
com o Instituto Ayrton Senna, na compra deste produto
você contribui com a
educação pública de
qualidade.
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10056BR/ Gekkofix

Plástico adesivo 100% PVC, fabricado na Holanda. Possui mais textura e gramatura, e excelente acabamento. Após 8 minutos, a cola
progressiva alcança fixação total.
Além disso, é reposicionável em 24
horas sem deixar marca de cola ou
danificar a superfície.

Ofertas válidas de 03/01/2019 a 03/03/2019, ou enquanto durarem os estoques. Imagens meramente ilustrativas.

POR R$ 39,40
GIZ DE CERA 12 CORES
TRIS MEGA GEL
COLOR RETRÁTIL

PAPEL ADESIVO OPACO
PRETO 2 METROS

Papelaria / LER&CIA

POR R$ 8,70 (CADA)

POR R$ 3,40 (CADA)

POR R$ 12,00

POR R$ 15,20 (CADA)

LÁPIS GRAFITE
EVOLUTION COLORS HB N2
5 UNIDADES HEXAGONAL

LÁPIS GRAFITE
CORPO PASTEL –
DIVERSAS CORES

LÁPIS GRAFITE HB COM
PONTEIRA UNICÓRNIO
LOVE 2 UNIDADES

CANETA MARCA TEXTO
4 CORES LUMI COLOR 200

930026/ Bic Blister

Sertic

22802/ Molin Blister

Possui corpo hexagonal com cores
divertidas e pontas coloridas. Tem
maior durabilidade e grafite ultra
resistente.

Lápis grafite HB N2 stabilo, corpo
sextavado em cor pastel, borracha
no topo e uma ótima qualidade.
Mina super resistente de 2.2mm.

Lápis HB, feito de madeira, com
ponteira de borracha personalizada
de unicórnio, escrita macia e suave,
resistente e fácil de apontar.

Canetas 4 cores Pilot. Laranja,
amarelo,r osa e verde. Agora você
poderá destacar seus textos e fazer
anotações em cores vibrantes com
as canetas Pilot.

Pilot

POR R$ 7,90 (CADA)
CANETA HIDROGRÁFICA 0,4MM STABILO 88/32
SERTIC – AVULSO EM DIVERSAS CORES
Sertic

Você vai adorar
estas canetas. Disponíveis em várias
cores, deixarão
suas escritas ainda
mais interessantes
e delicadas. Proporcionam traços
finos e podem ser
utilizadas tanto no
dia-a-dia, quanto
em trabalhos
escolares.

R$ XXX
GIZ DE CERA 12 CORES PASTEL OLEOSO PHN-12
Pentel

Um dos produtos mais tradicionais e conhecidos da linha de artes
Pentel é o Giz Pastel. Destinado a trabalhos artísticos, como ilustrações, desenhos e pintura e possuem versões no formato de sticks
cilíndricos e barras.

POR R$ 15,20

POR R$ 15,70

POR R$ 43,60

POR R$ 7,90 (CADA)

CANETA ESFEROGRÁFICA
0,7MM AZUL APAGÁVEL
FRIXION BALL

CANETA ESFEROGRÁFICA
4 UNIDADES CRISTAL
SHIMMERS/FASHION
1.2MM PONTA MÉDIA

CANETA ESFEROGRÁFICA
SORTIDA 0.7MM SPIRO
24 UNIDADES CIS

CANETA MARCA
TEXTO BOSS STABILO
DIVERSAS CORES

52.0600/ Sertic

Sertic

902473/ Bic Blister

Essas canetas possuem corpo mais
longo (17,5cm), plástico flexível,
tampa ventilada com clip e ponta
tipo agulha 0,7mm.

Destaque seus textos e anotações.
Traz duas espessuras de traços: 0,2
cm e 0,5 cm, além der ter formato
anatômico e tinta à base de água.

Pilot Blister

Caneta esferográfica apagável,
borracha super resistente na extremidade da caneta com desgaste
imperceptivel.

Versão colorida da Bic Cristal com
cores fashion e vibrantes. Possui
ponta de 1.2 mm com escrita macia.
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POR R$ 3,60

POR R$ 3,10

POR R$ 3,10

POR R$ 8,10

RÉGUA PLÁSTICA
30 CM

RÉGUA 30 CM SERENA
ROSA CLARO

RÉGUA 30 CM SERENA
AZUL CLARO

981/ Acrimet

3112W/ Dello

3112B/ Dello

FITA ADESIVA
TRANSPARENTE
SCOTCH 12MMX20M

Quem nunca teve uma régua dessas? Régua de 30cm injetada em
poliestireno,
super resistente,
transparente. Útil em tarefas escolares e para uso em diversas ocasiões do dia a dia. Indicada para
crianças e adultos.

Régua de 30cm injetada em poliestireno, super resistente (espessura
de 3,4 mm). Permite apoio central
para os dedos, mais firmeza de
manuseio e precisăo no traçado.
Ótima para crianças e para guiar
leitura de textos.

Régua de 30cm injetada em poliestireno, super resistente (espessura
de 3,4 mm). Permite apoio central
para os dedos, mais firmeza de
manuseio e precisão no traçado.
Ótima para crianças e para guiar
leitura de textos.

POR R$ 134,00

POR R$ 199,90

R$ 289,90

FITA ADESIVA
TRANSPARENTE
SCOTCH 19MMX20M

MOCHILA COM ALÇA
ACADEMIE PRETA

MOCHILA COM
RODINHA LOL SURPRISE
GLITTER PINK

MOCHILA COM ALÇA
CAPRICHO LANTEJOULA
VERDE + ANEL DE SELFIE

634/ 3M Blister

Possui amplo compartimento, bolso frontal, parte interna toda forrada e um bolso com zíper para
guardar acessórios. A base e os
detalhes em material sintético, o
fechamento em cordão, e a aba
em botão imantado garantem uma
melhor resistência e praticidade.

179205/ Tilibra

IC32992LO/ Luxcel

1131/ DMW

A mochila de rodinha Lol Surprise
glitter é feita em material resistente
e possui alças ajustáveis, proporcionando maior conforto para ombros e costas. Tem fechamento por
zíper, bolso frontal com zíper e alça
de mão. Dimensões: 38x29x15cm.

Mochila Capricho de lantejoulas
com bolso de lantejoula reversível. Resistente, brinde um anel de
selfie. Comece o novo ano escolar
brilhando com essa mochila linda!
Feitas nas cores verde, rosa e com
o toque das lantejoulas.

POR R$ 49,90

R$ 14,60

POR R$ 14,60

POR R$ 21,30

ESTOJO DUPLO LOL
SURPRISE AZUL

PASTA ABA COM ELÁSTICO
MICKEY MOUSE OFÍCIO

PASTA ABA COM ELÁSTICO
SUPER MÁRIO OFÍCIO

CADERNO BROCHURÃO
96 FOLHAS CAPA
DURA – SUPER MARIO

EI32994LO/ Luxcel

2592/ DAC

Produzido em lona poliéster e tem
dois compartimentos para guardar
canetas, lápis e borrachas. As crianças vão amam ter um estojo da LOL
suprise. Dimensão: 22,5x10x7cm.

Comece o ano guardando seus
papéis, provas e materiais em uma
pasta com o seu personagem favorito: o famoso e divertido Mickey
Mouse, que recentemente completou 90 anos. Pasta com aba elástica, sem lombo e no formato ofício,
332x232mm.
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2584/ DAC

409493-9/ Foroni

Caderno capa dura, tema Super
Mario, laminaçao brilho, pauta decorada.

Ofertas válidas de 03/01/2019 a 03/03/2019, ou enquanto durarem os estoques. Imagens meramente ilustrativas.

Essa fita adesiva transparente possui acabamento perfeito e é ideal
para fechar pequenos pacotes, presentes e embrulhos, além de auxiliar em tarefas realizadas em casa,
na escola ou no trabalho.

POR R$ 10,60

A Fita Adesiva Transparente Scotch® da 3M possui acabamento
perfeito e é ideal para fechar pequenos pacotes, presentes e embrulhos, além de auxiliar em tarefas
realizadas em casa, na escola ou no
trabalho.
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626/ 3M Blister

Papelaria / LER&CIA

POR R$ 24,90 (CADA)

R$ 39,90 (CADA)

POR R$ 21,50

POR R$ 37,50

CADERNO UNIVERSITÁRIO
1X1 96 FOLHAS CAPA DURA
– ANIMAIS FANTÁSTICOS

CADERNO UNIVERSITÁRIO
10X1 200 FOLHAS CAPA
DURA – HARRY POTTER

CADERNO UNIVERSITÁRIO
1X1 96 FOLHAS CAPA
DURA – SUPERGIRL

CADERNO UNIVERSITÁRIO
10X1 200 FOLHAS CAPA
DURA – SUPERMAN

63600/ Jandaia

3791/ São Domingos

3689/ São Domingos

Caderno com bolsa de papel, folha
de adesivos, planejamento, separador e miolo decorados, tudo personalizado com o tema do personagem.

Caderno universitário com o tema
Supergirl. Possui espiral, capa dura,
bolsa e adesivos. Comece o ano
com seu personagem favorito!

Caderno Universitário Superman.
Possui espiral, capa dura, bolsa e
adesivos. Comece o ano com seu
personagem favorito!

63607/ Jandaia

Caderno com bolsa de papel, folha
de adesivos, planejamento, separador e miolo decorados. Personalizado com o tema do personagem.

DE R$ 70,80

POR R$ 64,90
GLOBO TERRESTRE MINI CONTINENTE
16CM GEOPOLÍTICO
7272/ Tecnodidática

POR R$ 11,90 (CADA)

POR R$ 15,60

CADERNO LINGUAGEM
BROCHURA 96
FOLHAS CAPA DURA
– DISNEY PIXAR

CADERNO UNIVERSITÁRIO
1X1 80 FOLHAS CAPA
DURA – SOHO

409053-4/ Foroni

Em formato inovador e compacto,
é ideal para quem gosta de praticidade. Possui 80 folhas, capa dura,
parte interna decorada, bolsa de
papel decorada, folha com adesivos funcionais e folhas pautadas
destacáveis.

291366/ Tilibra

Mini globo geográfico
político 16cm. Informações
atualizadas via o sistema
GIS. Indicações de cada
continente com uso de uma
cor especifica, países, oceanos, montanhas, capitais e
principais cidades do mundo. Gira no eixo mostrando
a rotação da terra. Grande
estabilidade devido a base
larga e robusta. Dimensão:
22,5x16cm

POR R$ 44,90

POR R$ 29,90

POR R$ 15,99

POR R$ 24,90

JOGO QUEM ESTÁ AÍ?

JOGO DA MEMÓRIA
TRILÍNGUE

JOGO BATALHA DE
HERÓIS – COMO TREINAR
SEU DRAGÃO 3

JOGO MINI TABULEIRO
– COMO TREINAR
SEM DRAGÃO 3

99283/ Copag

99288/ Copag

Soluço precisa proteger seu vilarejo. Entre nessa aventura jogando
suas cartas com inteligência e estratégia para ser o vencedor!

Use as cartas para acelerar seu personagem e tome cuidado para não
ser deixado para trás! Suba no seu
dragão favorito e seja o vencedor!

2576/ Toyster

Descubra quais os animais irão
nascer de cada ovinho e onde eles
vivem! Embarque nessa divertida
disputa para ver quem completa
primeiro a cartela com vários habitats!

2566/ Toyster

Esse divertido jogo da memória de
animais ensina português, inglês e
espanhol. Uma forma muito divertida das as crianças aprenderem
brincando.
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POR R$ 5,20(CADA
DE R$ 39,99

POR R$ 34,99

DE R$ 59,99

POR R$ 54,99

CONJUNTO SUPER MASSA
ALFABETO DIVERTIDO

CONJUNTO SUPER MASSA
BRINCANDO NA ESCOLA

0093/ Estrela

0011/ Estrela

Aprenda o alfabeto formando figuras com a letra da carta escolhida.
Contém 4 potes de Super Massa
com 50g cada, 1 rolinho, 1 faca, 24
cartas com as letras do alfabeto
(exceto Y e W), e 2 cartas coringa.

Vem com moldes de números, todas as letras do alfabeto, formas
geométricas, uma régua repleta de
figuras divertidas, 1 faquinha, 1 rolinho e 4 potes de Super Massa com
50g cada.

MASSA PARA
MODELAR SOFT
BABY COLORS
150 GRAMAS –
DIVERSAS CORES
Acrilex

A brincadeira ficará ainda
mais divertida com essas
massinhas de modelar em
cores soft. Use sua imaginação para criar formas e
objetos em cores pastéis.

DE R$ 19,90

POR R$ 17,90
QUEBRA-CABEÇA 3 PEÇAS
MADEIRA FOFOSAUROS
COLECIONÁVEL –
DIVERSOS MODELOS

R$ 39,90
40023/ Acrilex

Esse balde vem 30 massinhas soft
para os pequenos brincarem e usarem a imaginação. A diversão que
eles queriam agora em tamanho
família!

POR R$ 49,90

5431/ Xalingo

BRINCANDO DE ENGENHEIRO
HIPERMASSA 56 PEÇAS
5210/ Xalingo

Os pequenos poderão moldar, criar texturas e misturar diversos
materiais. São 42 Peças de madeira e 2 potes de massinha de
modelar. Acompanha moldes e acessórios.

O Quebra-Cabeça Vertical Fofossauros vai divertir as crianças. Possui três diferentes opções de fofos
dinossauros para colecionar. Com
três peças cada um, além da brincadeira de montagem, eles podem
ser utilizados como decoração no
quarto dos pequenos.

POR R$ 18,80

POR R$ 18,80 (CADA)

POR R$ 32,20

POR R$ 57,00

LAPIS GRAFITE COM
BORRACHA+
APONTADOR
+CANETA MINNIE

CONJUNTO 2 LÁPIS
GRAFITES + CANETA +
APONTADOR + BORRACHA
MICKEY MOUSE

CADERNO COLEGIAL
10X1 160 FOLHAS CAPA
DURA – MINNIE

ESTOJO ESPECIAL MINNIE

22630/ Molin

Caderno com bolsa de papel decorada, capa dura com detalhe metalizado, espiral colorido, folha de
adesivos, separador de matérias e
miolo decorado.

22330/ Molin

Kit Minnie ideial para presente,
lápis decorados, borracha personalizada e apontador em formato
de cabeça.

62

DE R$ 57,30
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Kit ideial para presente, lápis decorados, borracha personalizada e
apontador formato em cabeça.

232165/ Tilibra

148962/ Tilibra

Esse estojo é prático e espaçoso.
Possui estrutura metálica na parte
superior que permite que o estojo
fique completamente aberto, possibilitando maior visualização e organização, que é complementada
por dois bolsos internos.

Ofertas válidas de 03/01/2019 a 03/03/2019, ou enquanto durarem os estoques. Imagens meramente ilustrativas.

BIG BALDE COM 30
MASSINHAS SOFT

ZOOM
Confira alguns destaques
dos eventos culturais de
novembro e dezembro:

encontro com mais de 400
pessoas. Eles vieram no dia 13
de novembro e encontram os
fãs no Shopping Palladium, em
Curitiba.

póstumas da apóstola de Jesus,
no Shopping Palladium de
Curitiba, e conversou com
inúmeras pessoas. O encontro foi
no dia 1º de dezembro.

NELSON P. SIROTSKI E
LETÍCIA WIERZCHOWSKI

THIAGO NIGRO

O criador do canal “O Primo
Rico” lançou o livro Do
mil ao milhão, conversou
com mais de 200 pessoas
sobre o mercado financeiro
e assinou a obra a todos os
fãs. O encontro foi no dia 4
de dezembro, no Shopping
Palladium de Curitiba.

DIVULGAÇÃO

IBERÊ THENÓRIO

ROGÉRIO HOEPERS

O autor
lançou o livro
Dúvida cruel
no Shopping
Palladium, de
Curitiba, no dia
11 de novembro.
Ele conversou com cerca de 500
pessoas, falou sobre o canal “Manual do
Mundo”, as experiências mais divertidas e
respondeu às perguntas dos pais e filhos.
CHOQUE DE CULTURA

ROGÉRIO HOEPERS

Os autores lançaram o livro
O oitavo dia, no Beiramar
Shopping, de Florianópolis, no
dia 20 de novembro. Centenas
de amigos do empresário e fãs da
escritora prestigiaram o badalado
evento que agitou a capital
catarinense.

DANILO NOGY

O autor e youtuber lançou o
livro Como eu sobrevivi aos
Anos 90 na loja do Vale Sul
Shopping de São José dos
Campos. O encontro foi no
dia 11 de dezembro e reuniu
centenas de fãs.

PEDRO

A voz e a letra
por trás da
bem-sucedida
página “Um
Cartão” (@
umcartao)
lançou o livro
Um cartão
para você, no
Shopping Estação, no dia 29 de
novembro. O autor conversou
com os fãs e assinou diversos
livros.

ROGÉRIO HOEPERS

A jornalista
lançou a obra
Me poupe! e
participou de
um divertido
bate-papo sobre
o livro, a carreira
e os melhores e piores investimentos
financeiros. O encontro foi no dia 7
de novembro, na loja do Shopping
Palladium de Curitiba, e reuniu cerca de
600 pessoas.

ROGÉRIO HOEPERS

NATHALIA ARCURI

Os integrantes do “transporte alternativo”
Raul Chequer, Daniel Furlan e Juliano
Enrico lançaram o livro homônimo
na capital paranaense, num divertido

O jornalista Rodrigo
Carvalho lançou o livro
Os meninos da caverna e
conversou com o público
sobre a história do resgate na
Tailândia, que emocionou o
mundo inteiro. O evento foi
no dia 13 de dezembro, na
loja do Shopping Palladium
de Curitiba.
PAULA FERNANDES

ROGÉRIO HOEPERS

RODRIGO ALVAREZ

O jornalista e
correspondente
internacional
da Rede Globo
na Europa
lançou a obra
#Madalena
sem filtro –
Memórias

RODRIGO CARVALHO

A cantora, compositora e
atriz lançou o livro Pássaro
de fogo – Minha história e
conversou com centenas de
fãs, no Shopping Palladium
de Curitiba. O encontro
foi no dia 14 de dezembro
e encerrou os eventos
culturais de 2018 do Grupo
Livrarias Curitiba com
chave de ouro.
JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019
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BRÁULIO

BESSA,

CONHEÇA
AS OBRAS

Quando a vida bater forte
e sua alma sangrar,
quando esse mundo pesado
lhe ferir, lhe esmagar...
É hora do recomeço.
Recomece a LUTAR.

POETA E ESCRITOR
O COMEÇO

Bráulio tinha 14 anos quando começou a escrever poesias,
na cidade de Alto Santo, no interior do estado do Ceará. Em
2011, começou uma página no Facebook que alcançou 1 milhão de seguidores – a Nação Nordestina – depois que um vídeo em que declamava um poema falando sobre preconceitos
contra nordestinos viralizou. Em 2014, foi convidado a falar
sobre o assunto no programa da Fátima Bernardes, via Skype.

POESIA QUE
TRANFORMA
Sextante
R$ 29,90

A POESIA

Em 2015, ele passou a ir ao programa de forma esporádica, e sempre que conseguia apresentava suas poesias. “Meu
sonho é transformar a vida das pessoas através da poesia. Para
isso, tenho que escrever sobre tudo”, declarou o poeta. Não
demorou e ele ganhou um quadro, “Poesia com rapadura”,
no programa, para mostrar a poesia popular nordestina, o cordel. Em 2017, seus vídeos foram os mais assistidos no canal da
emissora, com mais de 140 milhões de visualizações no ano.
A LITERATURA

Com o sucesso na televisão, o escritor pode ver seu sonho
se concretizar, comprovando o incrível poder transformador
da poesia. Depois, foi a vez de suas palavras ganharem as páginas dos livros, com a obra Poesia que transforma que, segundo
ele, é uma homenagem à poesia e a tudo o que ela lhe proporcionou. “Além dos meus poemas, conto minhas histórias e
um pouco da minha trajetória como poeta e ativista cultural.
Quis também dar voz às pessoas que me escrevem todos os
dias contando como a poesia fez a diferença na vida delas. Por
isso, no final do livro, há uma seleção de histórias impressionantes e comoventes”, conta Bráulio. l
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Quando tudo for escuro
e nada iluminar,
quando tudo for incerto
e você só duvidar...
É hora do recomeço.
Recomece a ACREDITAR.
Quando a estrada for longa
e seu corpo fraquejar,
quando não houver caminho
nem um lugar pra chegar...
É hora do recomeço.
Recomece a CAMINHAR.

O SUCESSO

O sucesso de sua participação foi tanto que 10 dias depois
foi chamado para ir ao programa pessoalmente, falar sobre o
jeito nordestino de ser, em um bate papo rápido de cinco minutos. Duas semanas depois, um novo convite, sempre com a
temática da vida e cultura nordestina. Dessa vez, foi convidado para sentar no sofá e usou a oportunidade para declamar
um poema: ele queria mostrar que era poeta.

RECOMECE

RECOMECE
Sextante
R$ 24,90

Quando o mal for evidente
e o amor se ocultar,
quando o peito for vazio,
quando o abraço faltar...
É hora do recomeço.
Recomece a AMAR.
Quando você cair
e ninguém lhe aparar,
quando a força do que é ruim
conseguir lhe derrubar...
É hora do recomeço.
Recomece a LEVANTAR..
(trecho do poema Recomece)

HISTÓRIAS DE CINCO MINUTOS
De R$ 29,90 por

A ÁRVORE ENCANTADA
NO FUNDO DO MAR
UMA VIAGEM INCRÍVEL
De R$ 34,90 por
R$ 27,90 cada

R$ 23,90
HISTÓRIAS ENCANTADAS
De R$ 29,90 por

R$ 23,90

Ilustrações by freepik.com

COLORIR
• CACHORRO
• CORUJA
• GALINHA
• GATO
De R$ 13,90 por
R$ 11,90 cada

CORES
• GIRAFA
• GOLFINHO
• MACACO
• PELICANO
De R$ 13,90 por
R$ 11,90 cada

X-RAY SCANNER
• ANIMAIS INCRÍVEIS
• DINOSSAUROS
• PREDADORES
De R$ 59,90 por
R$ 47,90 cada

DINOSSAUROS
FAZENDA
PIRATAS
PRINCESAS
De R$ 19,90 por
R$ 15,90 cada

MAIS VENDIDOS
Conheça os
produtos
mais
vendidos
pelo Grupo
Livrarias
Curitiba

Período:
15/09 a 13/12

LIVROS

FILME

1° O milagre da manhã (Hal Elrod)
2° A sutil arte de ligar o f*da-se (Mark Manson)
3° Seja foda (Caio Carneiro)
4° Aventuras da Netoland com Luccas Neto (Luccas Neto)
5° O diário perdido de Gravity Falls – Vol. 3 (Alex Hirsch)

1° DVD Os Incríveis
2° DVD Homem-Formiga e a Vespa
3° DVD Mamma Mia: Lá vamos nós de novo
4° DVD Vingadores: Guerra infinita
5° DVD Hotel Transilvânia 3: Férias monstruosas

GAMES

MÚSICA

1° Red Dead Redemption II
2° Battlefield V
3° GTA - Grand Theft Auto V
4° Fifa 19
5° Spyro Reignited Trilogy

1° CD Ariana Grande – Sweetener
2° CD Twenty One Pilots – Trench
3° CD Nasce uma estrela – A star is born
4° CD Anavitoria – O tempo é agora
5° CD Shawn Mendes – Deluxe edition

FÉRIAS

ASSUSTADORAMENTE
DIVERTIDAS
trabalhado arduamente para
manter o Hotel Transilvânia
como um agradável e seguro
refúgio para os monstros
relaxarem da tarefa de assustar
humanos. Agora, chegou
a sua vez de descansar.

Com incentivo de sua filha Mavis, Drácula, sua família e amigos
partem para um cruzeiro assustador em Hotel Transilvânia 3: Férias
monstruosas. O que ninguém imagina é que o navio, na verdade, é
uma grande armadilha arquitetada
pelo temido caçador de monstros,
Abraham Van Helsing.
66

JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019

DIVULGAÇÃO

>> Conde Drácula tem

Para complicar ainda mais a trama, Drácula se apaixona pela capitã do navio – uma Van Helsing disfarçada que faz parte da conspiração
contra os monstros. O enredo é garantia de diversão para toda a família e levou o filme à lista de mais
vendidos do Grupo Livrarias Curitiba. Aproveite as férias com essa turma monstruosa. l
HOTEL TRANSILVÂNIA
3 – FÉRIAS
MONSTRUOSAS
Sony Pictures
R$ xx
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R$ 70,00

em compras

que seu potencial
é infinito.

+

que coisas
boas acontecem.

R$ 5,00

que o melhor
está por vir.

Mais.

Acredite...

Veja como é simples:

Encontre...

Ame
Viva
Sonhe
Acredite

a felicidade
nas pequenas
coisas.

você leva
uma sacola
exclusiva!

a beleza
no cotidiano.
a vida em si
mesmo.

Validade até 03/03/19 ou enquanto durarem os estoques. A cada cupom fiscal com valor igual ou superior a R$70,00,
pague mais R$5,00 e escolha uma unidade da sacola exclusiva. Válido apenas para lojas físicas. Imagens meramente ilustrativas.

