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CARO LEITOR
Marcos Mion tem um lado que nem todos conhecem: o
de pai amoroso e engajado na educação dos filhos. O nascimento dos seus três filhos – Romeo, de 14 anos, Donatella,
de 10 anos, e Stefano, de 9 anos – representou mudanças profundas em sua vida e em seus valores. Se antes o humor escrachado era sua característica mais marcante, hoje ele torna-se
referência quando o assunto é paternidade engajada, encorajando homens a buscar uma aproximação no cuidado com os
filhos. Para isso, usa suas redes sociais e seus dois livros lançados. O primeiro deles, A escova de dentes azul, traz seus
aprendizados com seu filho mais velho, Romeo, que faz parte
do espectro autista. Já o mais recente, Pai de menina, é um
guia para aproximar pais e filhas.
E como julho é mês de férias, trouxemos dicas especiais
para você se divertir nesse período. Quem gosta de jogos poderá mergulhar em nossa reportagem sobre o remake de
Crash Team Racing, que mescla nostalgia e novas tecnologias. Já para aqueles que preferem o universo cinematográfico, preparamos um especial sobre o lançamento de Vingadores: Ultimato, que é uma verdadeira viagem no universo dos
heróis da Marvel.
Sem esquecer de uma das datas mais importantes de
agosto, separamos também sugestões de presentes para agradar a todos os tipos de pais. Confira, ainda, dezenas de ofertas de livros, games, informática, áudio e vídeo, papelaria e
brinquedos. Quer mais ofertas? Confira a seleção especial de
produtos para os clientes do Leio+.
Boa leitura!
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LER&CIA / Curtas
PAPELARIA

DIÁRIO DE VIAGEM
Já pensou em anotar e lembrar
os detalhes das suas viagens de
férias? Para isso servem os diários
de bordo, como o Diário de
Viagem Holiday Tilibra (R$ 27).
São pequenas cadernetas que
cabem na bolsa, mas são grandes
o suficiente para registrar suas
recordações. A prática de manter
um diário de viagem é bastante
antiga — o primeiro que se
tem notícia é do chinês Lio Ao,
estudioso que viveu no século IX.
Quem sabe daqui alguns séculos
alguém encontre o seu diário?

CINEMA

REI LEÃO VOLTA
AOS CINEMAS
Continuando a onda das releituras
de filmes clássicos da Disney,
chegou a vez de assistir O Rei
Leão nas telas do cinema. Previsto
para estrear em 18 de julho de
2019, o longa trará nomes de
peso para interpretar as vozes dos
personagens principais. O ator e
músico Donald Glover dará voz
ao Simba adulto, protagonizando
ao lado de Beyoncé, que fará a
leoa Nala. Dentre as maiores
expectativas do público está ouvir
as músicas do filme, como “Can
You Feel the Love Tonight?”, na
voz da dupla. O elenco conta
ainda com James Earl Jones, que
fez a voz de Mufasa no filme
original de 1994; Chiwetel Ejiofor,
interpretando Scar; Billy Eichner
como Timon e Seth Rogen como
Pumba. Para entrar no clima, que
tal assistir ao desenho de 1994?
(DVD O Rei Leão por R$ 19,90)
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1, 2, 3
PAIS INCRÍVEIS
DO CINEMA
MARLIN

No filme
Procurando
Nemo,
Marlin
atravessa o
mar aberto
para encontrar
seu filho que
foi capturado por um
mergulhador. Juntos, pai e filho vivem
uma grande aventura e constroem
uma relação ainda mais forte.
DISNEY

BEN

Em Capitão
Fantástico,
Ben é um pai
viúvo com
o desafio de
criar seus
seis filhos
em um projeto
educacional
alternativo. Isolados na
floresta, este pai se desdobra para
ensinar de tudo aos pequenos, da caça
à música.
GUIDO

No comovente
A vida é bela,
Guido é
mandado
junto com
seu filho para
um campo de
concentração
em Berlim. Para
protegê-lo da terrível
realidade que os cerca, o pai cria
histórias e faz o filho acreditar que
ambos estão em um jogo.

Curtas / LER&CIA
LITERATURA

CINEMA

O HOBBIT EM
NOVA EDIÇÃO

CAPITÃ MARVEL
NA SUA TV
As versões em Blu-Ray (R$ 39,90)
e DVD (R$ 19,90) de Capitã
Marvel já estão disponíveis nas
lojas do Grupo Livrarias Curitiba!
O filme narra a história de Carol
Danvers, uma agente da CIA que,
ao ter contato com alienígenas,
ganha super-poderes. Inspirado
nos quadrinhos do roteirista Roy
Thomas e do desenhista Gene
Colan, o longa figura entre as 25
maiores bilheterias mundiais e é
imperdível para quem acompanha
de perto o universo dos Vingadores.
Lançamento em Blu-Ray Steelbook
em 10 de julho (R$ 119,90).

Atenção, fãs da Terra Média!
No mês de julho a editora
HarperCollins lança uma nova
versão de O Hobbit (de R$ 59,90
por R$ 53,90), clássico escrito por
J.R.R. Tolkien em 1937. O livro
conta a jornada de Bilbo Bolseiro
até a Montanha Solitária para
recuperar o lar dos seus amigos
anões, a pedido do grande mago
Gandalf. A edição trará, além de
uma repaginada completa no
design, uma nova tradução, como
aconteceu com as outras obras de
Tolkien revisitadas pela editora.
Em capa dura e com ilustrações especiais, a nova edição tem
previsão de chegar às lojas depois de 15 de julho — mas antes
desta data, o livro está em pré-venda pelo site do Grupo Livrarias
Curitiba (www.livrariascuritiba.com.br).

MÚSICA

ED SHEERAN
O britânico Ed Sheeran voltará a brilhar no mês de julho. Seu novo
lançamento, No. 6 Collaborations Project, contará com 15 faixas, todas
em colaboração com algum artista que o músico admira. O primeiro
single foi “I Don’t Care”, lançado em colaboração com Justin Bieber,
em um clipe divertido e bem-humorado, repleto de efeitos visuais.
REPRODUÇÃO
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OPINIÃO
CURITIBA
• Shopping Curitiba (41) 3330-5183
• Shopping Estação (41) 3330-5118
• Shopping Mueller (41) 3330-5041
• Shopping Palladium (41) 3330-6777
• ParkShoppingBarigüi (41) 3330-5165
• Shopping Jardim das Américas (41) 3330-6640
• Boca Maldita/Rua das Flores (41) 3330-5130
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
• Shopping São José (41) 3330-6651
LONDRINA
• Catuaí Shopping (43) 3294-8300
MARINGÁ
• Catuaí Shopping (44) 3219-2150
• Maringá Park Shopping Center (44) 3219-2170
PONTA GROSSA
• Shopping Palladium (42) 3219-5650
FOZ DO IGUAÇU
• Shopping Catuaí Palladium (45) 3939-0060
JOINVILLE
• Shopping Mueller (47) 3145-2600
• Garten Shopping (47) 3043-9402
SÃO PAULO
• Shopping Leste Aricanduva (11) 3143-0950
• Shopping Metrô Tucuruvi (11) 4873-0840
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
• Vale Sul Shopping (12) 3307-5514
DIADEMA
• Shopping Praça da Moça (11) 4051-2704
TABOÃO DA SERRA
• Shopping Taboão (11) 4701-5082

Em qual cenário de filme
ou série você gostaria
de passar suas férias?
DIVULGAÇÃO

Como fã de sonhos lúcidos, passaria
minhas férias de verão no universo de
Inception, filme do Christopher Nolan.
Obviamente, não cometendo crimes
organizados, mas criando cenários
absurdos por meio dos sonhos. Imagina
ter acesso a essa tecnologia? Possuir o
controle do inconsciente, moldar um ambiente
em que nem o céu é o limite? Sei qual seria meu totem, levaria
alguns amigos e, entre nossas aventuras oníricas, poderíamos
dar um rolê por Londres, uma das locações do filme.”
Isabelle Santos é publicitária, ilustradora e diretora
do filme Vivi Lobo e o Quarto Mágico.

DANIEL KATZ

BALNEÁRIO CAMBORIÚ
• Balneário Shopping (47) 3263-8512
BLUMENAU
• Neumarkt Shopping (47) 3144-9100
• Norte Shopping (47) 3057-2404
CRICIÚMA
• Nações Shopping (48) 2101-8940
FLORIANÓPOLIS
• Rua Felipe Schmidt, 60 (48) 3271-6000
• Beiramar Shopping (48) 3271-6030
• Continente Shopping (48) 3271-6000
ITAJAÍ
• Itajaí Shopping (47) 3083-9232

Viajaria no tempo como Gil, em Meia
Noite em Paris, de Woody Allen, para me
encontrar em uma festa intimista organizada
para Jean Cocteau, onde trocaria belas
histórias e risadas, regadas a desmoderadas
taças de gin com Salvador Dali, Hemingway
e os Fitzgerald, enquanto Cole Porter inunda
o ambiente com as suaves teclas de seu piano.
Nessas férias, não me responsabilizaria pelas minhas danças.”
Mauricio Noronha é designer na Furf Design Studio
e figura na lista FORBES Under 30 de 2019.

INTERNET
SITE
www.livrariascuritiba.com.br
SAC
0800 643 9697
FACEBOOK
www.facebook.com/grupolivrariascuritiba
TWITTER
twitter.com/livcuritiba
INSTAGRAM
grupolivrariascuritiba
YOUTUBE
www.youtube.com/livrariascuritiba
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DIVULGAÇÃO

Acabei de ver Vingadores: Ultimato
e tem uma cena em que eles viajam pelo
espaço à caça do Thanos. Pensei que seria
interessante passar as férias em um planeta
daqueles. No filme tem um que é meio
azulado com vermelho, psicodélico, achei
demais. Acredito que seria interessante fazer a
Capitã Marvel e visitar vários planetas diferentes.”
Alice Caymmi é cantora e compositora com cinco álbuns lançados.

LANÇAMENTOS

ESPECIAIS
EDIOURO

os advoGados vão
ao cineMa
de:

R$ 64,90

Por:

R$58,40

aLadiM e a
LâMPada
MaRaviLHosa
de:
Por:

o que você queR
seR quando
cResceR?
de:

R$ 24,90

R$ 21,60

Por:

BoX HisTÓRia
R$ 149,90

de:
Por:

R$ 134,90

Foda-se o
esTResse
de:
Por:

R$ 14,90

R$ 12,90

Pique-esconde
coM Luccas neTo
de:
Por:

de:

de:

R$ 89,90

R$ 17,30

Por:

R$80,90

R$ 44,90

R$ 40,40

cÉReBRo Lado esqueRdo
Lado diReiTo
de:
Por:

o PodeR esTÁ no aR

R$ 19,90

a Fenda no TeMPo
Por:

RoBeRTo MaRinHo:

R$ 19,90

R$ 17,30

o que É aRTe?
de:
Por:

R$ 39,90

R$ 35,90

a Pequena
PRincesa
de:
Por:

R$ 39,90

R$ 35,90

R$ 39,90

R$ 35,90

do RocK ao
cLÁssico
de:
Por:

R$ 39,90

R$ 35,90

FuRacão aniTTa
de:
Por:

R$ 29,90

R$ 26,90

o PodeR ocuLTo
de:
Por:

R$ 24,90

R$ 21,60

veM coMiGo!
(Juliana Baltar)
R$ 24,90

de:

R$ 21,60

Por:

a Pena e a Lei
R$ 44,90

de:
Por:

R$ 40,40

o FiLHo do HoMeM
de:
Por:

R$ 49,90

R$ 44,90

GRandes HoMens
do Meu TeMPo
de:

R$ 69,90

Por:

R$62,90

LITERATURA

LER&CIA / Livros

LANÇAMENTO

DE R$ 44,90

LANÇAMENTO

DE R$ 44,90

POR R$ 40,40

POR R$ 40,40

DE R$ 54,90

POR R$ 49,40

POR R$ 17,40

SANGUE FRIO

AS GAROTAS MADALENA

UM ESTRANHO SONHADOR

ROBERT BRYNDZA/ Gutenberg

V S ALEXANDER/ Gutenberg

LAINI TAYLOR/ Universo dos Livros

Quando Erika e sua equipe encontram uma mala com um corpo percebem que estão no rastro de um
serial killer. Mais corpos são encontrados e o caso fica ainda mais grave quando as filhas gêmeas de um
colega de Erika são sequestradas.

As garotas Madalena é um primoroso romance sobre a vida dentro
de reformatórios, polêmicas instituições da Igreja Católica. É uma
história inspiradora e cativante de
amizade, esperança e incansável
coragem.

Desde os cinco anos, Lazlo era obcecado pelos mistérios de Lamento, uma cidade mítica perdida. As
respostas que busca o aguardam
na cidade, mas também mais mistérios, incluindo a deusa de pele
azul que aparece em seus sonhos.

LANÇAMENTO

HÁ UM SEMPRE
NO CAMINHO
MARILINA BACCARAT DE ALMEIDA
LEÃO/ Autores Paranaense

Vivendo isolado, Lucio vive um
passado que se alterna com o presente. Nesse cenário de desolação,
surge o amor de uma mulher apaixonada.

LANÇAMENTO

DE R$ 42,90

DE R$ 34,90

POR R$ 38,60

DE R$ 49,90

POR R$ 31,40

POR R$ 44,90

DEPOIS QUE VOCÊ ME
DEIXOU – LIVRO 1

AO MEU REDOR

SAMANTHA YOUNG/ Astral Cultural

Depois de passar anos escondida
na Europa, Maria Antônia regressa ao Brasil. Ao chegar, ela começa a reviver seu passado e os piores
momentos de sua vida, onde ela e
Sophia foram mantidas em cativeiro por anos. Ela terá que encarar o
reencontro com o seu carrasco.

ELYSANNA LOUZANA/ Astral Cultural

Três anos se passaram desde o último encontro de Charley e Jake.
Quando o rencontra, ela ainda não
consegue resistir ao charme do ex,
muito menos ignorar os sentimentos do passado que voltaram com
toda a força.

8

DE R$ 20,00

O HOMEM DO
CASTELO ALTO
PHILIP K DICK/ Aleph

Esta distopia traz uma visão assombrosa da história que poderia ter sido real caso o desfecho da
guerra tivesse sido outro. Um livro
que estabeleceu o autor no gênero,
quebrando a barreira entre a ficção
científica e o romance filosófico.

JULHO E AGOSTO DE 2019

Uma seleção especial de best-sellers para você

Criando Meninos
DE R$ 48,80
por

8

r$ 43,90
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Adeus, China
DE R$ 64,80
por

r$ 58,30

Uma breve história
do mundo
DE R$ 58,80
por

r$ 52,90

É melhor fingir que
isso nunca aconteceu
DE R$ 29,50
por

r$ 26,60

A casa na árvore
com 13 andares
DE R$ 34,00
por

r$ 30,60

Rangers 1
As ruínas de Gorlan
DE R$ 38,80
por

r$ 34,90

Ofertas válidas de 04/07/2019 a 01/09/2019, ou enquanto durarem os estoques. Imagens meramente ilustrativas.
O estoque e os preços de produtos deste informe publicitário estão sujeitos à alteração sem aviso prévio.

LANÇAMENTO

LITERATURA

BIOGRAFIA

Livros / LER&CIA

LANÇAMENTO

LANÇAMENTO

DE R$ 59,90

DE R$ 49,90

DE R$ 44,90

POR R$ 53,90

POR R$ 44,90

POR R$ 40,40

NIETZSCHE

VIRA-LATA DE RAÇA

ANTHONY BURGESS/ Aleph

RUDIGER SAFRANSKI/ Geração

NEY MATOGROSSO/ Tordesilhas

Uma das mais brilhantes sátiras
distópicas já escritas. Alex é o jovem líder de uma gangue de adolescentes cuja diversão é cometer
perversidades e violência em uma
cidade futurista governada por um
Estado repressivo e totalitário.

Uma biografia do filósofo mais popular do Ocidente. O homem que
apenas com a força de suas palavras é capaz de provocar transformações na vida de quem as lê.
Nietzsche levou a filosofia aonde
ela nunca tinha chegado.

O cantor Ney Matogrosso lembra
momentos marcantes de sua trajetória pessoal e profissional, dos
anos 1970 até agora. Ilustrado com
70 fotografias de diversas épocas,
contém ainda um anexo com toda
a discografia do cantor.

HISTÓRIA

SOCIOLOGIA

LARANJA MECÂNICA

LANÇAMENTO

LANÇAMENTO

DE R$ 69,90

DE R$ 49,80

DE R$ 85,00

POR R$ 62,90

POR R$ 44,80
SALVANDO A MONA LISA
GERRI CHANEL/ Vestígio

Encorpado por uma pesquisa profunda e acompanhado por fotografias fascinantes daquele período. A
obra conta uma envolvente história
real de arte e beleza, intriga e sagacidade, e de uma coragem moral
notável em face de um dos inimigos mais aterrorizantes da história.

POR R$ 76,50

120 OBJETOS QUE
CONTAM A HISTÓRIA DO
BRASIL NA SEGUNDA
GUERRA MUNDIAL
CESAR CAMPIANI/ Livros de Guerra

Objetos revelam detalhes da rotina
dos soldados brasileiros na guerra. Um documento valioso para entender o envolvimento do Brasil no
maior conflito do século XX.

MISSÃO APOLLO
DAVID BAKER/ M. Books

Para comemorar o 50º aniversário
do primeiro pouso na Lua, a obra
relata com detalhes as missões
Apollo de 1 a 11. Revivendo toda a
experiência, dificuldades e o drama
das primeiras missões até culminar
no sucesso do pouso da Apollo 11
na Lua.

DE R$ 44,90

POR R$ 40,40
DO QUE ESTAMOS
FALANDO QUANDO
FALAMOS DE ESTUPRO
SOHAILA ABDULALI/ Vestígio

Partindo de sua própria experiência, do atendimento de vítimas nos
Estados Unidos e de três décadas
de trabalho intelectual feminista,
Abdulali encara questões espinhosas sobre o tema.
JULHO E AGOSTO DE 2019
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Escolha aqui sua próxima leitura!

Nunca foi sorte
Adriana Sant’anna

Por que as pessoas não
fazem o que deveriam fazer?
Christian Barbosa

Pega a visão
Rick Chesther

Chamamentos
Roberto Tranjan

de R$ 39,90

de R$ 49,90

de R$ 39,90

de R$ 39,90

por R$ 35,90

por R$ 44,90

por R$ 35,90

por R$ 35,90

Magra para sempre
Karina Peloi
de R$ 39,90

porE AGOSTO
R$ 35,90
JULHO
DE 2019
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LER&CIA / Mudança

ACORDAR

CEDO
PODE MUDAR
SUA VIDA!

>> Sucesso em todo o mundo,

com mais de 500 mil exemplares
vendidos apenas no Brasil, o livro
O milagre da manhã tem tirado
muitas pessoas da cama cedo e
trazido uma nova perspectiva de
vida com a mudança de hábito.

Quando a empresa do autor norteamericano Hal Elrod quebrou ele não
sabia o que fazer. Então, foi procurar
saber como era a vida de pessoas bemsucedidas e encontrou um denominador comum: todas elas acordavam
cedo. Intrigado, resolveu ir mais a fundo para descobrir por que a prática de
madrugar poderia ser tão benéfica. O
resultado foi um método simples de
ser implantado e que traz resultados
surpreendentes para a vida de qualquer um que esteja disposto a mudar
o horário do despertador para às 5h da
manhã. Confira a entrevista exclusiva
do autor para a revista LER&CIA:
LER&CIA | Quando escreveu O milagre

DIVULGAÇÃO
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da manhã, seu objetivo era transformar a
vida de milhares de pessoas. Como se sente com os inúmeros relatos de sucesso de
quem colocou em prática seus ensinamentos?
Hal Elrod | Na verdade, o livro surgiu
de forma muito orgânica, a partir de
uma prática de desenvolvimento pessoal que criei para mim mesmo em
um momento desafiador que estava
atravessando. Em 2008, quando a economia americana quebrou, perdi metade dos meus clientes, ou seja, metade do meu faturamento, perdi minha
casa; estava muito abalado mental e
fisicamente. Um amigo me recomendou que eu pesquisasse o que as pessoas mais bem-sucedidas do mundo
faziam e fui atrás, no Google mesmo.
Cheguei à conclusão que elas acordavam cedo por variadas razões. E assim,
de forma resumida, surgiu a ideia do
livro. É uma enorme realização poder

Mudança / LER&CIA
fazer diferença na vida de tanta gente. Mais de 500 mil pessoas já compraram o livro no Brasil, é simplesmente sensacional.
Por que acordar tão cedo pode ser transformador? Qual o segredo?
Não basta somente acordar cedo.
É preciso colocar em prática as seis
ações “salvadoras”. Em inglês elas
formam o anagrama Savers (pode
ser traduzido em português como
salvadora). As práticas são: o silêncio, ou seja, dedicar um tempo à
meditação ou a uma oração; as afirmações, que ajudam a reprogramar

o cérebro para superar inseguranças; a visualização, para que você
não perca o foco; os exercícios, fazer
alguma atividade física. Para completar é preciso ler, pois vai te ajudar
a adquirir conhecimento; e escrever: pode ser um diário, isso ajuda a
documentar as ideias.
Qual é o grande diferencial dos ensinamentos que você apresenta em seu livro,
comparando com os demais que existem
no mercado?
Acredito que o método fez muito sucesso porque é relativamente fácil
de ser seguido, são dicas bem simples e práticas e que realmente estão
transformando a vida de milhares de
pessoas ao redor do mundo.
Entre as seis práticas apresentadas, qual
você considera a mais difícil de dominar?
E a mais fácil?
Acordar cedo e ter a disciplina de
fazer disso uma rotina é talvez o
maior desafio para a maioria das
pessoas. Agora dizer qual é a mais
fácil e a mais difícil vai variar muito de leitor para leitor. Para quem
está há muito tempo sedentário,
talvez fazer exercício seja complicado no começo. Ler, que é uma
das recomendações, pode ser extremamente prazeroso. Agora é
preciso conciliar todas estas, em
todas as manhãs.

AS SEIS AÇÕES
SALVADORAS

SILÊNCIO

Dedique um tempo à
meditação ou a uma oração

AFIRMAÇÕES

Ajudam a reprogramar o cérebro
para superar inseguranças

VISUALIZAÇÃO

Para que você não perca o foco

EXERCÍCIOS

Saia já do sedentarismo

LER

Vai trazer mais conhecimento

ESCREVER

Ajuda a organizar as ideias

>>>
ILUSTRAÇÃO: THAPCOM
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LER&CIA / Mudança
No livro, você aconselha o leitor a escolher um parceiro para realizar os
passos. Por que isso é tão importante?
Essa ajuda mútua funciona, pois
cria uma relação de cumplicidade.
No Facebook é possível encontrar
grupos de brasileiros que procuram
parceiros para acordar em determinado horário ou para encontrar frases inspiradoras.
Que dica você daria para quem pretende colocar em prática seus ensinamentos?
É preciso ter persistência para acordar cedo e manter essa disciplina.
No livro O milagre da manhã tem
um capítulo de quatro páginas que
falo brevemente de uma técnica
que me ajudou nesse processo de
me tornar uma pessoa mais matutina. Se não fosse por essa prática,
eu nunca teria chegado até aqui. A
principal dica é bem simples: coloque o despertador longe da sua
mesa de cabeceira, do outro lado
do quarto, porque vai te obrigar a
levantar e você vai despertar.
Outra obra lançada é O milagre da
manhã - Diário. Qual é a importância
desta ferramenta para quem quer colocar em prática seus ensinamentos?
ANUNCIO_LER_E_CIA_JULHO_AGOSTO.pdf
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2

LEIA

O MILAGRE DA MANHÃ
Editora Record

O MILAGRE DA MANHÃ - DIÁRIO
Editora Record

DE R$ 39,90

DE R$ 29,90

POR R$ 35,90

Este livro é um complemento importante porque ajuda em
duas das seis práticas do método.
Uma delas é escrever um diário,
pois ajuda a tirar as ideias da cabeça. Isso contribui para colocar
aquela ideia em prática e permite que no fim do ano, por exemplo, você releia e acompanhe o
seu progresso. A outra é a visualização, que ajuda a criar imagens
mentais de comportamentos e
resultados que você busca. l

24/05/2019

POR R$ 26,90

“Um amigo me
recomendou que eu
pesquisasse o que as
pessoas mais bemsucedidas do mundo
faziam e fui atrás, no
Google mesmo. Cheguei
à conclusão que elas
acordavam cedo por
variadas razões.”

10:15:04
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CONFIRA OS ÚLTIMOS LANÇAMENTOS DA GLOBO LIVROS!

FÁTIMA

A MÃE DA MÃE DE SUA MÃE E SUAS FILHAS
O NOSSO REINO
De: R$ 49,90 Por: R$ 44,90
De: R$ 49,90 Por: R$ 44,90

De:12
R$ 39,90
Por:ER$
35,90
JULHO
AGOSTO
DE 2019

CONTOS DE CÃES E MAUS LOBOS
De: R$ 49,90 Por: R$ 44,90

www.globolivros.com.br

AS MAIS BELAS COISAS DO MUNDO
De: R$ 49,90 Por: R$ 44,90

EDUCAÇÃO

FILOSOFIA

Livros / LER&CIA

LANÇAMENTO

LANÇAMENTO

DE R$ 30,00

DE R$ 89,90

POR R$ 28,50

POR R$ 80,90
MATEMÁTICA DE A A Z

VIVIANE MOSE/ Vozes

AlfaCon

Descreve uma jornada em direção
ao pensamento filosófico por meio
de uma linha, que parte do surgimento do Homo sapiens sapiens
até os dias atuais. O eixo desta busca é o ser humano, o seu modo de
ordenação e como foi cunhado
como ser racional.

Em muitos casos, a Matemática ensinada nas escolas não é apresentada da melhor forma para o aluno,
o que causa um trauma em relação
à disciplina, associando-a a algo
muito complexo, uma multidão de
números e gráficos que são difíceis
de compreender.

LANÇAMENTO

DE R$ 85,90

POR R$ 77,30

LOOK UP PHRASAL VERBS

AlfaCon

Os phrasal verbs são uma fonte
permanente de dificuldades para
os falantes da língua portuguesa
aprendizes da língua inglesa. Este
dicionário parte do português para
o inglês, assim ajuda o leitor a encontrar o phrasal verb mais adequado para melhor se expressar.

Nas provas dos variados concursos,
as questões gramaticais se apresentam contextualizadas, exigindo
de cada candidato o conhecimento das regras de funcionamento da
língua, mas também a capacidade
interpretativa.

Com o objetivo de instruir o concurseiro, a Editora AlfaCon produziu um material de excelência, reunindo conteúdos muito recorrentes
em concursos da área. Disciplinas:
Português, Matemática, História,
Geografia, Física, Química e Inglês.

BIA MOLLO/ Disal

DE R$ 34,90

POR R$ 31,40
SEJA O LÍDER
QUE O MOMENTO
EXIGE
CESAR SOUZA/ Best
Business

POR R$ 53,90

AlfaCon

POR R$ 52,65

INTERPRETAÇÃO TEXTUAL
– LINHAS E ENTRELINHAS

DE R$ 59,90

CARREIRAS MILITARES

DE R$ 58,50

POR R$ 64,70

A ESPÉCIE QUE SABE

LANÇAMENTO

LANÇAMENTO

DE R$ 71,90

ADMINISTRAÇÃO

Ofertas válidas de 04/07/2019 a 01/09/2019, ou enquanto durarem os estoques. Imagens meramente ilustrativas.
O estoque e os preços de produtos deste informe publicitário estão sujeitos à alteração sem aviso prévio.

LANÇAMENTO

CADERNO DE EXERCÍCIOS
CARREIRAS MILITARES
AlfaCon

Com o objetivo de instruir o concurseiro, a Editora AlfaCon produziu um material de excelência, reunindo além da apostila de estudo, o
caderno de exercícios para auxiliar
o estudo.

Contando uma história
e com uma linguagem
acessível, guia o leitor
em uma busca de modelos mais eficazes de
liderança. Apresenta
a trajetória de diversos personagens de
sucesso no Brasil e no
mundo.
JULHO E AGOSTO DE 2019
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LANÇAMENTOS EXCLUSIVOS!

FREDERICO, O GRANDE
O REI DA PRÚSSIA

De: R$ 196,00
Por: R$176,40

RENOIR
UMA BIOGRAFIA ÍNTIMA

NUTRIÇÃO E TÉCNICA DIETÉTICA

MANUAL DE DERMATOLOGIA

REVISADA E ATUALIZADA

REVISADA, ATUALIZADA
E AMPLIADA

4ª EDIÇÃO

De: R$ 134,00

De: R$ 164,00

De: R$ 140,00

Por: R$ 120,60

Por: R$147,60

Por: R$126,00

DISCIPLINA POSITIVA PARA
TREINADORES DE ESPORTES
BARALHO

De: R$ 38,00

JULHO E AGOSTO DE 2019

Por: R$34,20
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LER&CIA / Biografia

QUEM VAI

FAZER VOCÊ

FELIZ?
“Ela achou meu cabelo engraçado
Proibida pra mim, no way
Disse que não podia ficar
Mas levou a sério o que eu falei”

>> A música “Proibida pra mim”, de Charlie Brown

Jr., fez sucesso no final dos anos 90 e foi um dos
hits que levou a banda de rock nacional recémformada à fama. A canção tinha um complemento
no título: “Grazon”, o apelido carinhoso com que
Chorão, o vocalista do grupo, chamava sua esposa
– na época, ainda namorada – Graziela Gonçalves.

“Ser musa inspiradora e eternizada em canções, com
certeza, é algo muito especial. Inevitável escutar algumas
músicas e não se emocionar até hoje. É como um álbum
de recordações que, ao invés de fotos, é feito de notas
musicais e poesia”, conta Graziela, autora da biografia
Se não eu, quem vai fazer você feliz? (Paralela), em que
compartilha sua história de amor com Alexandre Magno
Abrão, o Chorão.
Foi essa a música que embalou a cerimônia de casamento dos dois, que aconteceu depois de 10 anos de relacionamento. Foram dois anos e meio de namoro em
Santos e sete morando juntos em São Paulo – mudança
que aconteceu quando o trabalho do Charlie Brown Jr.
engrenou. Para a união, Chorão fez questão de pedir a
mão de Graziela a seu pai. “Tivemos muitos momentos
bons – até nas épocas ruins. Quando a gente ama alguém

14
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da maneira que nós nos amávamos
é comum que haja alternâncias, dias
bons e ruins. Mas até em situações
difíceis conseguimos viver instantes
especiais”, conta ela.
Nos 20 anos de relacionamento, construíram a vida juntos, já que
sua união precede o sucesso da banda. “Houve alguns marcos, como a
compra do primeiro carro, do primeiro apartamento – coisas que o
Alexandre e a Graziela jovens achavam ser impossíveis.” Os dois sempre contribuíram para a vida profissional um do outro, sendo suporte
nas lutas e conquistas. “Quando recebemos apoio, fica muito mais fácil alcançar objetivos. Com ele ao
meu lado, consegui realizar o sonho
de ter uma loja de roupas e desenvolver minha própria marca.”
Ao longo de suas histórias, o casal precisou ainda enfrentar dificuldades relacionadas a crises no Charlie Brown Jr. e ao vício do músico,
que o levou à morte, em 2013. “Ele
era um ser humano que, como muitos outros, tinha uma fragilidade e,
por uma infelicidade, se deixou levar por ela.”
Da história dos dois, Graziela
coleciona boas lembranças e aprendizados. “O principal foi aprender
que o amor é construção; amor dá
trabalho. É querer estar com o outro e saber que vai haver dias bons e
dias ruins. O amor exige empenho,
principalmente em relacionamentos
longos, nos quais passamos por tantas fases, momentos de desencontros e reencontros.” Ela conta ainda
que foi através dele que aprendeu a
ser romântica, contagiada pelo jeito carinhoso do músico. “Nossa rotina era cheia de pequenos gestos,

Biografia / LER&CIA

DIVULGAÇÃO

como bilhetes que um deixava para
o outro e pequenos rituais, apelidos
só nossos; aquelas coisas que chamamos de ‘bobagem de casal’, mas que
faziam com que o amor estivesse
sempre vivo.”

FOTOS: DIVULGAÇÃO

O casal Graziela e Chorão em um
dos momentos de cumplicidade.

O LIVRO

“

Acredito
que quando
escrevemos uma
história que
não é ficção –
principalmente, que
fala de si mesmo
– o maior desafio
é revisitar aqueles
lugares que não
foram agradáveis,
os momentos mais
difíceis.”
Graziela
Gonçalves

Foram necessários alguns anos
após a morte de Chorão para que
Graziela Gonçalves se sentisse pronta para contar a história dos dois. O
livro Se não eu, quem vai fazer você
feliz? traz relatos pessoais e emocionantes de diferentes fases do relacionamento: quando eles se conheceram, momentos de sucesso pessoal
e profissional do casal, desafios com
a banda e a luta conjunta contra o
vício. “Acredito que quando escrevemos uma história que não é ficção – principalmente, que fala de si
mesmo – o maior desafio é revisitar
aqueles lugares que não foram agradáveis, os momentos mais difíceis.
Mas, ao mesmo tempo, esse desafio
todo me ajudou a superar e olhar para
os tempos complicados de maneira mais construtiva. Com certeza, eu
sempre digo que o livro foi a minha
melhor terapia”, conta a autora. l

CONHEÇA
A OBRA
SE NÃO EU, QUEM
VAI FAZER VOCÊ
FELIZ? – MINHA
HISTÓRIA DE
AMOR COM
CHORÃO
Paralela
R$ 49,90
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O QUE FAZER
NAS FÉRIAS?
>> A época mais esperada do ano chegou!
É tempo de renovar as energias, rever os
amigos e aproveitar ao máximo o tempo
livre. Não fique de bobeira: separamos
algumas dicas de atividades para você
desfrutar cada segundo das suas férias.

Viaje

Aprenda a cozinhar

Lembra quando você disse que queria aprender a cozinhar?
Aproveite o tempo livre para colocar a mão na massa!

Chame os amigos, escolha
um destino e não esqueça de
levar alguns itens essenciais.
DE R$ 219,90

CADERNO DE
RECEITAS CAPA
DURA 77 FOLHAS

O QUE TEM NA
GELADEIRA?

140261/ Tilibra

Como criar refeições
saborosas todo
santo dia? Neste
livro, a chef Rita
Lobo apresenta mais
de 200 opções para
variar o cardápio.

Este caderno
vai deixar suas
receitinhas super
organizadas.

R$ 82,20
CADERNO DE
RECEITAS 8
DIVISÓRIAS E
160 FOLHAS
3556-4/ Botan Ótima

As divisórias
permitem que
você separe suas
receitas como
quiser: entre
doces e salgados,
preparos para o
dia a dia, jantares
especiais e muito
mais.

R$ 249,90
TODAS AS
TÉCNICAS
CULINÁRIAS
ERIC TREUILLE, JENI
WRIGHT/ Marco zero

Este livro reúne
mais de 800 segredos de preparação e técnicas culinárias para você se
tornar um expert
na cozinha.
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RITA LOBO/ Senac

R$ 44,90
CHURRASQUEADAS
JOSE ALMIRO DE
MORAIS/ Astral Cultural

Prático, este livro é
um verdadeiro auxiliar para todos os
churrasqueiros, dos
iniciantes até os
mais experientes.

R$ 46,20
CAIXA
ORGANIZADORA
M HERBAL ERVAS
2215/ Dello

Uma caixa organizadora com o tamanho
ideal para guardar todos os seus temperos!
Tamanho: 38X29X18,5 cm.

POR R$ 199,90
CAIXA DE SOM
PORTÁTIL BLUETOOTH
GO 2 RED
JBL

Leve sua música
favorita para qualquer
lugar! Além de ser à
prova d’água, a caixa
de som funciona
por até cinco horas
ininterruptas.

R$ 20,30
KIT CANUDO
REUTILIZÁVEL AÇO
INOX 3 PEÇAS
CS 13705/ Hbox

Uma forma alternativa
e sustentável de
substituir o canudo
plástico. O kit conta
com dois canudos em
aço inox e uma escova
para higienização.

R$ 50,40
MINIMARMITA DUPLA
JARDIM FELICIDADE
27710/ Uatt

Compacta, a marmita
vem com dois potes
com travamento
lateral, uma bandeja
e um garfo plástico
para você aproveitar
sua comidinha caseira
em qualquer lugar.
Capacidade: 470 ml.

Ofertas válidas de 04/07/2019 a 01/09/2019, ou enquanto durarem os estoques. Imagens meramente ilustrativas.
O estoque e os preços de produtos deste informe publicitário estão sujeitos à alteração sem aviso prévio.

R$ 27,40

Curta dentro de casa

Com as temperaturas mais baixas,
o clima fica perfeito para fazer
pipoca, assistir séries debaixo das
cobertas ou ouvir o seu CD favorito.

Relaxe

Cuidar de si mesmo é muito importante! Com o tempo
livre, transforme sua casa em um ambiente relaxante.
R$ 22,00
PORTA-VELA HOME SWEET
HOME BRANCO 8 CM
42483/ New Urban

DE R$ 49,90

P0R R$ 16,90
DVD BREAKING BAD – A
TEMPORADA FINAL (3 DVDS)
Sony Pictures

Nos episódios finais da série, um
desfecho emocionante para o
chefão da máfia Walter White e seu
cúmplice Jesse Pinkman.
DE R$ 49,90

P0R R$ 16,90
DVD MAD MEN – SEGUNDA
TEMPORADA (4 DVDS)
Universal Pictures

A série explora a fascinante e
egocêntrica “idade de ouro” da
publicidade na Nova York dos
anos 1960, onde todo mundo está
vendendo algo, não importa como.

R$ 99,90
DVD GAME OF THRONES – SÉTIMA
TEMPORADA (5 DVDS)

Produzida em porcelana
branca, esta peça vai deixar
a sua casa mais bonita e
aconchegante.

R$ 15,50 (CADA)
VELA MINI MASON JAR
10077/ Hbox

Decorativa
e perfumada, traz
diversos aromas e cores.

R$ 47,80
INFUSOR DE CHÁ
TUBARÃO DE SILICONE
PN025/ Wish

Que tal preparar seu chá
de uma maneira mais
divertida? O Infusor
Tubarão é feito de silicone
livre de BPA e resiste a
altas temperaturas. *Não
acompanha xícara.

O inverno chegou! A sétima
temporada de uma das séries atuais
mais aclamadas foca na convergência
de forças e alianças que vêm se
formando há anos.
DE R$ 39,90

POR R$ 26,90

Radar Records

Nesse CD você encontrará sucessos
dos mestres Jacob do Bandolim, Pixinguinha e Waldir Azevedo, além de
clássicos da MPB em ritmo de choro.

R$ 49,90

R$ 44,90
O LIVRO COMPLETO
DA MEDITAÇÃO
OSHO/ Nacional

Aprenda diversos
tipos de meditação
e se dê a
oportunidade de
realmente relaxar.
Quando o corpo
muda, a mente
também mudará.

R$ 49,90
AMOR PELAS COISAS
IMPERFEITAS
HAEMIN SUNIM / Sextante

Sozinho ou em grupo, aproveite as férias
para fazer suas atividades favoritas!
DE R$: 1.099,90

POR R$: 989,90

DVD O MUNDO SELVAGEM –
COLEÇÃO COMPLETA (10 DVDS)
Focus Filmes

Samsung

R$ 19,90

Aprenda a plantar e
a cuidar de terrários,
pequenos jardins
em vidro que trazem
harmonia para os
ambientes.

Brinque

HOVERBOARD SCOOTER SMART
BALANCE 6.5 BAT PRETO

Das congeladas planícies do Ártico
até as misteriosas florestas tropicais
da Ásia, cada episódio destaca a
diversidade do reino animal.

MARIA COLLETTI/
Publifolha

Como aceitar a
si mesmo em um
mundo que está em
busca de perfeição?
Neste livro, o monge
zen-budista Haemin
Sunim ensina a
arte de cuidar de si
mesmo.

Warner Video

CD BRASIL REVIVE O CHORINHO
– VOLUMES 1 E 2 (2 CDS)

R$ 54,90
TERRÁRIOS

O hoverboard é um skate elétrico
que virou febre mundial. Com
apenas a inclinação do corpo,
ele compreende o comando e
se move!

R$ 319,90

Universal Pictures

CUBO MÁGICO

PUZZLE 3D HARRY POTTER
HOGWARTS – TORRE
DE ASTRONOMIA

Roger Waters, o principal compositor
e um dos fundadores do Pink Floyd,
mescla o épico e o pessoal neste
filme-concerto que vai muito além
do palco.

3X3X3/ Fellow Cube

Galápagos

DVD ROGER WATERS – THE WALL

R$ 99,90

O intrigante quebra-cabeças
em forma de cubo demanda
tempo, estratégia, concentração
e raciocínio lógico.

Recrie a Escola de Magia
e Bruxaria mais amada
do mundo neste quebracabeças 3D de 875 peças.
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OS SUCESSOS DO GRUPO EDITORIAL RECORD
A PACIENTE SILENCIOSA
Alex Michaelides
O thriller mais aguardado do ano.
Você vai ficar sem palavras.
Alicia Berenson tinha 33 anos quando matou
seu marido com cinco tiros. E nunca mais disse
uma palavra. O psicoterapeuta forense Theo Faber
está convencido de que é capaz de tratar Alicia.
Mas estará ele pronto para ouvir a verdade?
De: R$

44,90

Por: R$

40,40

O CALDEIRÃO AZUL
Marcelo Gleiser
O novo livro do autor vencedor
do prêmio Templeton.
Nesta obra, Gleiser nos lembra que
a ciência, aliada à nossa busca por respostas
e nosso fascínio pelo mistério que nos cerca,
pode ser usada tanto como ponte para um
mundo melhor, como para construir
a pior distopia imaginável.
De: R$

Por: R$
SOBRE LUTAS E LÁGRIMAS:
UMA BIOGRAFIA DE 2018
Mário Magalhães
Autor da biografia de Marighella,
o premiado jornalista Mário Magalhães
apresenta um retrato do Brasil de 2018.
De: R$ 44,90
De

Por: R$ 40,40
A ELEIÇÃO DISRUPTIVA:
POR QUE BOLSONARO VENCEU
Mauricio Moura e Juliano Corbellini
Leitura obrigatória para compreender não
apenas a eleição de Jair Bolsonaro,
mas também o Brasil de hoje.

49,90

44,90

ASCENSÃO E QUEDA DOS
DINOSSAUROS
Steve Brusatte
Uma nova história sobre o mundo
antes de Sapiens.
De: R$ 49,90
De

Por: R$ 44,90
GOOD OMENS: BELAS MALDIÇÕES
Terry Pratchett e Neil Gaiman
O livro que inspirou
a série Good Omens.
Disponível no Prime Video.
De: R$ 39,90

De: R$ 34,90

Por: R$ 35,90

Por: R$ 31,40
VILÃO
V.E. Schwab
Uma história sobre ambição,
inveja, desejo e superpoderes,
da autora da série Tons de Magia.

A CORAGEM PARA LIDERAR
Brené Brown
Do fenômeno do Netflix
O poder da Coragem e
autora de A coragem de ser imperfeito..

De: R$ 42,90

De: R$ 39,90
De

Por: R$ 38,60

Por: R$ 35,90

FACTFULNESS
Hans Rosling com Ola Rosling
e Anna Rosling Rönnlund
O hábito libertador de só ter
opiniões baseadas em fatos.
De: R$ 59,90

Por: R$ 53,90
ESPECIAL
Ryan O’Connell
O livro que deu origem à
série Special, da Netflix.
De: R$ 34,90

Por: R$ 31,40

MACBETH
Jo Nesbo
A sombria tragédia escrita pelo
dramaturgo mais influente do mundo
recontada por um dos maiores autores
de thrillers policiais da atualidade.
De: R$ 59,90

Por: R$ 53,90
MINHA ESPOSA TEM A SENHA
DO MEU CELULAR
Carpinejar
Depois do grande sucesso
Cuide dos pais antes que seja tarde,
Carpinejar traz um livro sobre
cumplicidade e fidelidade.
De: R$ 34,90

ALGO MARAVILHOSO
Judith McNaught
O mais aguardado romance
de Judith McNaught, livro do
Clube de Romance da Carina.
De: R$ 49,90

Por: R$ 44,90

Por: R$ 31,40
UMA SOMBRA DO PASSADO
Nora Roberts
Romance inédito de um dos
maiores fenômenos
editoriais da história.
De: R$ 44,90

Por: R$ 40,40
18
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O MILAGRE DA MANHÃ
De: R$

Por: R$

O MILAGRE DA MANHÃ: DIÁRIO

39,90

35,90

DESPERTE O SEU
GIGANTE INTERIOR
De: R$

Por: R$

59,90

53,90

O PODER DO SUBCONSCIENTE
De: R$

Por: R$

39,90

35,90

OS AXIOMAS DE ZURIQUE
De: R$

Por: R$

49,90

44,40

/GrupoEditorialRecordOficial

De: R$

Por: R$

29,90

26,90

PODER SEM LIMITES
De: R$

Por: R$

54,90

49,40

O MÍNIMO QUE VOCÊ
PRECISA SABER PARA NÃO
SER UM IDIOTA
De: R$

Por: R$

KARDEC: A BIOGRAFIA

Por: R$

De: R$

Por: R$

44,90

40,40

@EditoraRecord

34,90

31,40

COMO SAIR DO LABIRINTO
De: R$

Por: R$

29,90

26,90

O IMBECIL COLETIVO

89,90

80,90

De: R$

O MILAGRE DA MANHÃ PARA
SE TORNAR UM MILIONÁRIO

De: R$

Por: R$

79,90

71,90

AGORA E SEMPRE
De: R$

Por: R$

49,90

44,90

@GrupoEditorialRecord

O MILAGRE DA MANHÃ
PARA TRANSFORMAR
SEU RELACIONAMENTO
De: R$

Por: R$

39,90

35,90

QUEM MEXEU NO MEU QUEIJO?
De: R$

Por: R$

37,90

34,10

A LÓGICA DO CISNE NEGRO
De: R$

Por: R$

64,90

58,40

VERGONHA
De: R$

Por: R$

39,90

35,90

APRENDIZADOS
De: R$

Por: R$

44,90

40,40

PENSE E ENRIQUEÇA
De: R$

Por: R$

42,90

38,60

ANTIFRÁGIL
De: R$

Por: R$

79,90

71,90

AS MIL PARTES DO MEU CORAÇÃO
De: R$

Por: R$

44,90

40,40

/GrupoEditorialRecordOficial JULHO E AGOSTO DE 2019
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LANÇAMENTO

LANÇAMENTO

DE R$ 49,90

LANÇAMENTO

DE R$ 69,90

POR R$ 44,90

DE R$ 60,00

POR R$ 62,90

POR R$ 57,00

VOCÊ DE EMPREGO NOVO!

ECONOMIA DONUT

LIDERANÇA INTEGRAL

TAIS TARGA/ Évora

KATE RAWORTH/ Zahar

Essa obra compila tudo que você
precisa saber para conquistar um
novo emprego e se recolocar no
mercado de trabalho. Não há mágica ou fórmulas mirabolantes e sim
estratégias validadas e uma metodologia acessível.

Analisando os sete pontos críticos
que nos trouxeram à ruína, propõe
um sistema no qual as necessidades de todos serão satisfeitas sem
esgotar os recursos. O ponto de
equilíbrio é representado pelo gráfico similar a um “donut”.

JOSE VICENTE, LUCIANE BOTTO,
PAULO CRUZ FILHO/ Vozes

O pressuposto da liderança integral
é o de que quanto mais nos desenvolvemos enquanto seres humanos
íntegros, responsáveis e autênticos,
mais efetivos como líderes e mais
capazes seremos.

DIREITO

Ofertas válidas de 04/07/2019 a 01/09/2019, ou enquanto durarem os estoques. Imagens meramente ilustrativas.
O estoque e os preços de produtos deste informe publicitário estão sujeitos à alteração sem aviso prévio.

ADMINISTRAÇÃO

LER&CIA / Livros

DE R$ 183,00

DE R$ 65,00

TEORIA GERAL DO NOVO
PROCESSO CIVIL
CANDIDO RANGEL DINAMARCO/
BRUNO VASCONCELOS CARRILHO
LOPES/ Malheiros

POR R$ 117,00

CURSO DE DIREITO
CONSTITUCIONAL
POSITIVO

CIÊNCIA POLÍTICA
PAULO BONAVIDES/ Malheiros

JOSÉ AFONSO DA SILVA/ Malheiros

Trata do exame das linhas mestras
do sistema do processo civil contido no novo Código de Processo Civil, sem especificações próprias a
um compêndio ou tratado.
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DE R$ 130,00

POR R$ 164,70

POR R$ 58,50

Um dos mais conceituados constitucionalistas brasileiros apresenta
a mais completa e atualizada obra
sobre a Constituição, examinando nosso Direito Constitucional tal
como a CF de 1988 o delineou.

A obra Ciência Política é um clássico de nossa literatura jurídica que
alarga o conceito da Teoria Geral
do Estado. O livro é uma extraordinária explanação da matéria, o que
explica as sucessivas edições e tiragens de obra destinada aos estudantes.

JULHO E AGOSTO DE 2019

Seleção especial
Todolivro
Venha para o banho!
Vrum!

Pequeninos
Minha pequena Bíblia

De:
Por : R$19,90
R$

17,30

Empurre, puxe... e muito mais!
Diversão Pirata

Smartphone Kids
Belinha encontra sua casa

Virtudes de princesas
(Kit com 6 livrinhos)

De:
Por : R$59,00
R$

53,90

Dino encontra um amigo

De:
Por : R$49,90
R$

44,90

De:
Por : R$49,90
R$

20

44,90
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De:
Por : R$39,90
R$

35,90

De:
Por : R$59,00
R$

53,90

A Educação passa por aqui!

Série Clássicos da Literatura / LER&CIA

russos
>> Publicado pela primeira vez como livro em

1869, Guerra e Paz usa como cenário a invasão
da Rússia por Napoleão Bonaparte para traçar
um panorama abrangente da sociedade russa
e como aquelas batalhas mexeram com a
vida dos habitantes do país. Desta forma, Liev
Tolstói produziu uma obra-prima que serviu
para, além de narrar a épica vitória, reforçar a
forte identidade do povo russo e o desejo por
um papel central nos rumos da civilização.

– por que é considerado
um clássico? –
Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, doutor em
Letras pela USP, com pós-doutorado em Literatura Russa
pela Northwestern University (EUA), destaca que o livro
tem uma chave épica comparável a clássicos da literatura
grega como Odisseia e Ilíada. Desta forma, faz um panorama completo dos russos naquela época para rechaçar o
exército de Napoleão. Trata-se de um insight profundo na
nobreza russa, que era “afrancesada” e afastada do povo. E
como aquela vitória heroica serviu para forjar uma união e
fortalecimento de identidade entre os camponeses do país.

– quais os principais temas
abordados na obra? –
Além de ser um relato fiel e completo sobre a invasão
da Rússia pelo exército napoleônico em 1812, Guerra e Paz
também faz uma análise filosófica da sociedade do país e
como ela foi afetada pelas batalhas que culminaram com a
expulsão dos franceses. A obra também possibilita uma dimensão mais exata da percepção que o povo russo tinha de si
mesmo e das relações do país com a Europa Ocidental. Essa
leitura ajuda a explicar por que os russos não aceitam uma
posição subalterna no mundo. “Eles têm uma dimensão exagerada de si mesmos. Anseiam ter um desenvolvimento feito
com características próprias e querem poder dar uma palavra
nova à civilização”, explica Vassoler.

CONHEÇA
A OBRA

GUERRA
E PAZ

COMPANHIA
DAS LETRAS
R$ 209,50

– como a narrativa
é construída? –
A narrativa é tão inovadora que
existe ainda hoje uma dificuldade de
classificá-la. Não é bem um romance,
nem um ensaio filosófico, embora o
autor beba das duas fontes para construir uma das obras centrais da literatura mundial. A divisão do livro em ensaios permitiu uma variação de estilos,
com Tolstói construindo a obra com
uma narrativa não linear que incluiu
incursões no campo da literatura, da
filosofia, da história e até na análise de
táticas militares. “As tomadas de posições literárias inusitadas servem para
ilustrar que a vida dos personagens é
completamente e radicalmente transpassada pela fratura, pela crise da invasão napoleônica”, diz Vassoler. l

SOBRE O
AUTOR

Liev Tolstói
nasceu em
Yasnaya
Polyana, na
Rússia, em
1828. Era de
uma família
aristocrática
e ficou órfão
ainda criança.
Estudou línguas
orientais e
Direito na
Universidade
de Kazan
e alcançou
sucesso
literário
ainda jovem.
Suas primeiras
obras datam
de 1852. Além
de Guerra e
Paz (1869), seu
outro livro mais
conhecido é o
romance Anna
Karenina (1877).
Morreu aos 82
anos, em 1910,
em Astapovo,
na Rússia.

ILUSTRAÇÃO: FABIO ABREU

UM MERGULHO
NA ALMA DOS

JULHO E AGOSTO DE 2019
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DE R$ 44,90

POR R$ 40,40
NORI E EU
MASANORI NINOMIYA/ WMF Martins
Fontes

DE R$ 20,00

DE R$ 79,00

POR R$ 17,40

POR R$ 71,00

VELHAS PORTAS

LETRAS BONITAS

MARILINA BACCARAT DE ALMEIDA
LEÃO/ Autores Paranaenses

Um livro de crônicas, cujo textos
mostram-nos como devemos abrir
as portas de nossos caminhos. Ficamos entre as velhas portas, que
nos lembram dos reveses que passamos, e as novas, que temos pressa em abrir.

THREE FEELINGS/ Gustavo Gilli

Este livro propõe que você comece
a recuperar um dos ofícios mais bonitos e esquecidos: desenhar letras
para dizer o que quiser com beleza
e estilo próprio. Separe seu caderno, canetas e descubra um novo e
divertido passatempo para preencher o seu dia a dia.

LANÇAMENTO

DE R$ 34,90

POR R$ 31,40
A HISTÓRIA DA
ASTROLOGIA PARA
QUEM TEM PRESSA
WALDEMAR FALÇÃO/ Valentina

A astrologia é uma ferramenta, dizem uns. É uma linguagem, dizem
outros. Ela é tudo isso e muito mais.
Um guia prático que traz o que o
leitor procura para dar os primeiros
passos nesse universo.

QUADRINHOS

Traz duas versões de uma história
familiar: a narrativa de Sonia e a de
seu filho Masanori, o Nori, diagnosticado no espectro autista. Ele começou a falar aos 12 anos, mas antes já desenhava tudo que via. E é
ele quem ilustra esse quadrinho.

LANÇAMENTO

LANÇAMENTO

DE R$ 34,90

POR R$ 31,40

LANÇAMENTO

DE R$ 47,00

POR R$ 42,30

LANÇAMENTO

DE R$ 49,90

POR R$ 44,90

NATAÇÃO QUATRO
ESTILOS

JOGANDO JUNTO

MARCIO TREVISAN/ Valentina

ADRIANO GOMES/ Atheneu

Como contar de forma resumida
uma história cujos primeiros registros datam de cerca de 2.500 anos
atrás? Para isso, foi usado o poder
de síntese, mas sem menosprezar
detalhes. Apesar do título, este livro deve ser lido sem pressa.

Responde às perguntas mais frequentes e naturais – e outras mais
densas – sobre o fascinante mundo
da natação. Orienta e instrui educadores físicos envolvidos com as
corretas diretrizes fundamentadas
nas melhores evidências e práticas.

Você encontrará respostas às mais
diferentes situações e como lidar
com elas para que o esporte seja,
acima de tudo, um prazer, e não um
fardo ou uma obrigação. Gostar de
jogar e de estar em quadra é essencial, seja você amador(a) ou atleta,
juvenil ou profissional.

A HISTÓRIA DO FUTEBOL
PARA QUEM TEM PRESSA
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FERNANDO MELIGENI/ Generale

LANÇAMENTO

DE R$ 120,00

POR R$ 108,00
THE SUPERMÃE –
ALMANAQUE 50 ANOS
ZIRALDO/ Melhoramentos

Sentimento possessivo, zelo exagerado e apelos melodramáticos
foram narrados por Ziraldo nas histórias da Supermãe, de 1968 a 1984.
Celebre os 50 anos dessa personagem com uma seleção de tirar o fôlego!

Ofertas válidas de 04/07/2019 a 01/09/2019, ou enquanto durarem os estoques. Imagens meramente ilustrativas.
O estoque e os preços de produtos deste informe publicitário estão sujeitos à alteração sem aviso prévio.

LANÇAMENTO

LANÇAMENTOS DE
AUTORES BEST-SELLERS,
NOVOS AUTORES E
NOMES CONSAGRADOS
COM PREÇOS ESPECIAIS!

NOVA
SÉRIE

NOVA
SÉRIE

O MELHOR DO CORTELLA #1
TRILHAS DO PENSAR
MARIO SERGIO CORTELLA
DE: R$ 36,90 POR: R$ 29,90

O MELHOR DO CORTELLA #2
TRILHAS DO FAZER
MARIO SERGIO CORTELLA
DE: R$ 38,90 POR: R$ 34,90

POR QUE FAZEMOS
O QUE FAZEMOS?
MARIO SERGIO CORTELLA
DE: R$ 39,90 POR: R$ 32,90

CRER OU NÃO CRER
PE. FÁBIO DE MELO
E LEANDRO KARNAL
DE: R$ 38,90 POR: R$ 32,90

APRENDA A VIVER O AGORA
MONJA COEN
DE: R$ 36,90 POR: R$ 33,20

O DILEMA DO
PORCO-ESPINHO
LEANDRO KARNAL
DE: R$ 36,90 POR: R$ 29,90

O TATUADOR DE AUSCHWITZ
HEATHER MORRIS
DE: R$ 46,90 POR: R$ 36,90

AVE MARIA
PAPA FRANCISCO
DE: R$ 32,90 POR: R$ 26,90

O MEU MELHOR
MARTHA MEDEIROS
DE: R$ 39,90 POR: R$ 35,90

QUEREM NOS CALAR
MEL DUARTE (ORG.)
DE: R$ 39,90 POR: R$ 35,90

SEJA O AMOR DA SUA VIDA
GUILHERME PINTTO
DE: R$ 41,90 POR: R$ 34,90

O ÓBVIO TAMBÉM
PRECISA SER DITO
GUILHERME PINTTO
DE: R$ 39,90 POR: R$ 35,90

LIBERDADE, FELICIDADE
E FODA-SE!
MIRIAN GOLDENBERG
DE: R$ 34,90 POR: R$ 29,90

MEU PÉ DE JABUTICABA
VERA LÚCIA MARINZECK
DE: R$ 41,90 POR: R$ 37,70

OUTROS JEITOS DE
USAR A BOCA
RUPI KAUR
DE: R$ 35,90 POR: R$ 29,90

O QUE EU FAÇO
COM A SAUDADE?
BRUNO FONTES
DE: R$ 39,90 POR: R$ 35,90

É PROIBIDO RECLAMAR
SALVO NOÈ
DE: R$ 36,90 POR: R$ 29,90

A ARTE FRANCESA
DE MANDAR TUDO À MERDA
FABRICE MIDAL
DE: R$ 36,90 POR: R$ 31,90

AMOR LÍQUIDO
ZYGMUNT BAUMAN/ Zahar

DE R$ 69,90

POR R$ 57,90

PEDAGOGIA DA
AUTONOMIA
PAULO FREIRE/ Paz e Terra

DE R$ 34,90

A HISTÓRIA DA ARTE –
EDIÇÃO DE BOLSO

O JEITO DISNEY DE
ENCANTAR OS CLIENTES

ERNST H GOMBRICH/ LTC

VÁRIOS/ Saraiva

DE R$ 79,00

DE R$ 34,90

MANUAL DE DIREITO
CIVIL – VOLUME ÚNICO

DIREITO CIVIL
BRASILEIRO VOLUME 1

CÓDIGO CIVIL MINI

FLÁVIO TARTUCE/ Método

CARLOS ROBERTO GONCALVES/ Saraiva

DE R$ 268,00

DE R$ 169,00

POR R$ 64,90

GO PRO 7 PASSOS
PARA SER UM
PROFISSIONAL DO
MARKETING
ERIC WORRE/ Propósito Eterno

DE R$ 37,00

POR R$ 29,00
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POR R$ 218,00

POR R$ 141,00

POR R$ 29,90

JAIR LOT VIEIRA/ Edipro

DE R$ 49,00

POR R$ 40,00

Ofertas válidas de 04/07/2019 a 01/09/2019, ou enquanto durarem os estoques. Imagens meramente ilustrativas.
O estoque e os preços de produtos deste informe publicitário estão sujeitos à alteração sem aviso prévio.

POR R$ 27,90

A PSICOLOGIA
DAS CORES

O LIVRO DA
PSICOLOGIA –
COMPACTO

NEUFERT ARTE
DE PROJETAR EM
ARQUITETURA

VÁRIOS/ Globo
DE R$ 59,90

ERNST NEUFERT/ GG

POR R$ 47,90

POR R$ 239,00

CÁLCULO – VOLUME 1

CHEF PROFISSIONAL

JAMES STEWART/ Cengage

INSTITUTO AMERICANO DE CULINÁRIA/
Senac

ATLAS DE ANATOMIA
HUMANA 3 VOLUMES SOBOTTA

DIAGNÓSTICOS DE
ENFERMAGEM DA
NANDA I – 2018 - 2020

JOHANNES SOBOTTA/ Guanabara

VÁRIOS/ Artmed

DE R$ 883,00

DE R$ 139,00

ANATOMIA DO DENTE

ANATOMIA DOS
ANIMAIS DOMÉSTICOS

EVA HELLER/ GG
DE R$ 149,00

POR R$ 126,00

DE R$ 187,90

POR R$ 159,90

DE R$ 320,00

POR R$ 260,00

DE R$ 299,00

POR R$ 725,00

SOBOTTA ANATOMIA
PARA COLORIR

NETTER ATLAS DE
ANATOMIA HUMANA

OLIVER KRETZ/ Elsevier

FRANK H NETTER/ Elsevier

DE R$ 124,00

DE R$ 760,00

POR R$ 109,00

POR R$ 646,00

MIGUEL CARLOS MADEIRA, ROELF J
CRUZ RIZZOLO/ Sarvier

DE R$ 84,00

POR R$ 71,90

CONCRETO ARMADO
EU TE AMO – VOLUME 1
MANOEL HENRIQUE CAMPOS BOTELHO,
OSVALDEMAR MARCHETTI/ Edgard
Blucher

DE R$ 178,00

POR R$ 149,90

POR R$ 112,00

HANS GEORG LIEBICH, HORST ERICH
KONIG/ Artmed
DE R$ 498,00

POR R$ 429,00

JULHO E AGOSTO DE 2019
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Paternidade
ENGAJADA
>> Consagrado um dos maiores nomes do entretenimento brasileiro
dos anos 2000, Marcos Mion torna-se ícone de movimento que busca
engajar mais homens em uma paternidade presente e participativa
Por Monique Portela

Marcos
Mion com
a esposa
Suzana
Gullo e seus
três filhos:
Romeo, de
14 anos,
Donatella,
de 10 anos,
e Stefano,
de 9 anos.

GY ALVEZ PRODUÇÕES
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O improviso sempre fez parte
da vida de Marcos Mion. Mas se
antes o ator e apresentador exibia
seu talento em programas de auditório, como o Quinta Categoria, da
MTV, hoje ele usa as redes sociais
para mostrar como sua vida demanda espontaneidade para atender às
mais diversas necessidades de seus
três filhos. Ao lado da esposa Suzana Gullo, ele se desdobra para responder às curiosidades do caçula
Stefano, de 9 anos, caprichar nos
penteados de Donatella, de 10 anos,
e cuidar do primogênito Romeo,
de 14 anos, que faz parte do espectro autista. Ser pai de primeira viagem de um filho neurodiverso pautou a experiência de paternidade de
Mion, que desde então tornou-se
porta-voz do movimento pró-autismo e tomou como missão engajar
mais homens a serem pais presentes
e participativos.
Uma das formas encontradas
por Mion para atingir seu público
foi compartilhar suas experiências
como pai. Além das redes sociais,
ele tem dois livros publicados. O
primeiro, A escova de dentes azul,
lançado em 2016, é voltado para o
público infantil e narra, sob a perspectiva do cachorrinho da família,
as lições que Mion aprendeu com o
filho autista. Já Pai de Menina, seu
recente lançamento, é uma espécie
de guia que, com uma linguagem
simples e acessível, busca aproximar
e fortalecer o vínculo entre pais e filhas.
Em entrevista exclusiva à LER&CIA, Marcos Mion fala sobre paternidade e os desafios de educar crianças no mundo contemporâneo.

“

Família
desperta
em nós tudo o
que temos de
bonito guardado
na alma, no
coração, portanto
não podemos
sufocar nossa
sensibilidade.”
(Trecho do livro
Pai de Menina)

LER&CIA | Você fala sobre a importância de ser um

pai carinhoso, não sufocar a sensibilidade, não ter
vergonha de dizer “eu te amo”. Qual o impacto desta troca da imagem do pai autoritário pelo sensível
na formação das crianças e na própria vivência da
paternidade?
Marcos Mion | A própria experiência me mostra
que quanto mais aberto, sensível e dedicado o
pai for, mais forte fica o elo com a filha. Um
pai com quem ela pode contar, que sabe que
não vai gritar, mas sim entender e com quem
ela pode se divertir junto, se abrir em relação a
qualquer assunto, só a torna uma menina mais
forte, confiante e segura. Ter a sensação de que
o pai é um porto seguro inabalável, incentivador e amoroso é como toda menina deveria
crescer. E como todo pai deveria experimentar
essa relação tão única. Com entrega, intensidade e nenhuma vergonha. Mas é sempre bom
lembrar que todo esse amor não impede a firmeza. Pai é pai, não é melhor amigo da escola. Eu sou defensor e pratico a teoria de muito
amor e companheirismo, mas com respeito à
posição paterna e posicionamento firme em relação a regras. >>>
GY ALVEZ PRODUÇÕES

A experiência de ser
pai de Donatella foi
base para seu livro
Pai de Menina, guia
para fortalecer laços
entre pais e filhas.
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Seu livro Pai de menina é também
um manifesto pela aproximação dos
homens no cuidado com os filhos.
Como você acha possível engajá-los
na experiência plena da paternidade?
A forma que “convoco” os pais e
busco o engajamento é mostrando
minha relação com a Donatella, é
pelo exemplo. No livro conto muitas histórias e passo técnicas práticas de como fortaleço nosso elo todos os dias. E quem me segue nas
redes ou me conhece sabe o quanto minha relação com ela é diferente e intrínseca. Ela confia em
mim de olhos fechados, tem a certeza absoluta que pode contar comigo para tudo, que é prioridade
sempre e eu sinto o mesmo em relação a ela!
Em um artigo você menciona como
é criar uma menina de 9 anos que faz
parte da “nova e necessária onda mundial de empoderamento feminino”. E
como é preparar os meninos para esse
novo momento?
Acredito que nosso maior objetivo
durante nossa existência é trabalhar
e fazer o máximo para que a próxima geração seja melhor do que a
nossa. Temos que fazer de tudo para
a evolução no futuro. Faço a minha
maior parte através dos meus filhos.
Para isso, educo, trato e os crio com
total igualdade. O mundo ideal é
aquele onde não deveríamos falar
sobre empoderamento, simplesmente por não ser necessário, por
vivermos em equilíbrio e respeito.
Por isso, educo os dois, menino e
menina, da mesma forma. O que
um não pode, outro também não
pode. Não existe a frase “coisa só
para menino” ou “coisa de menina”
na minha casa.
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“

Não existe a
frase ‘coisa só
para menino’ ou
‘coisa de menina’
na minha casa.”

“

É necessário ser
firme e primar
pelo exemplo, mas
nunca perdendo
o amor, a doçura
e a dedicação.”

Qual a importância de haver rituais entre pais e
filhos como parte da rotina da família?
Rituais são fundamentais para a memória. Eu os
defendo muito no livro, pois são tudo que seus
filhos lembrarão de você. O que você lembra
da sua infância? Provavelmente um cheiro,
um gosto, uma brincadeira ou um lugar aos
quais você deveria ter acesso com frequência.
Acredito em criar esses rituais para passar a
seus filhos o que você quer que eles lembrem.
Não deixando a memória ser tão aleatória ou
até inexistente. E eu falo muito para eles sobre
passar toda minha dedicação e amor para seus
filhos e famílias também. Quero o melhor não
só para a próxima geração, mas para todas as
outras que vierem.

Romeo é
protagonista
do primeiro
livro de Marcos
Mion, A escova
de dentes azul.

GY ALVEZ
PRODUÇÕES
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Ser pai é uma experiência transformadora. Quem era o Mion antes e depois da
paternidade?
Um cara que acreditava amar incondicionalmente, que nasceu para ser
pai e ter uma família, que o maior
propósito de sua vida não era ele
mesmo, para um que passou a ter
certeza de tudo isso.
Olhando para trás, qual dica você daria
a si mesmo quando foi pai de primeira
viagem?
Tirar uma foto no mesmo lugar, no
mesmo ângulo todos os dias até que a
criança completasse um mês de vida.
Seria o vídeo mais legal do mundo!
Um presente incrível para dar a eles
quando fizerem 18 anos. Eu não
consegui fazer, mas para quem ainda
tiver tempo, vale a pena!
Sua primeira experiência com a paternidade foi com o Romeo, que tem Transtorno do Espectro Autista (TEA). O que isso
te ensinou e você levou para a criação dos
seus filhos?
Por ter passado por todas as minhas primeiras experiências paternas através da ótica autista, o que
veio depois foi muito mais simples.

LEIA

PAI DE MENINA
Academia
DE R$ 49,90

POR R$ 39,90

A ESCOVA DE
DENTES AZUL
Panda Books
R$ 39,90

Nada mais me desafiou ou exigiu de mim
tanto quanto o autismo. O que mais me ensinou essa experiência foi a aceitação. De
nada adianta imaginar ou sonhar com um
filho “assim ou assado” e que vai ser de um
jeito específico. Cada ser humano vem,
sim, com uma personalidade e com características dadas por Deus que nada têm a
ver com sua vontade. Mas cabe a você entender e aceitar, afinal são seus filhos. E,
com o amadurecimento, você entende que
eles são o que você precisava na vida, exatamente como são.
Cada época impõe novos desafios específicos aos
pais. Que habilidades você julga essenciais para a
figura do pai contemporâneo?
O pai contemporâneo deve entender que
os tempos mudaram, mas isso não quer dizer que ele não possa impor suas regras e
crenças. Ser educador é tarefa solitária e
dura. Mas sempre digo que ser um bom
pai não é ganhar o troféu de mais legal do
mundo. Uma habilidade que precisa ter é
a de dizer “não”. Pela segurança, saúde e
bem-estar da criança. O mundo é muito
permissivo e de fácil acesso hoje. É rápido
e fácil para uma criança se perder. É necessário ser firme e primar pelo exemplo,
mas nunca perdendo o amor, a doçura e a
dedicação. l
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ARQUIVOS ILANA CASOY
DE R$ 69,90 POR R$ 62,90

ANATOMIA DO MAL
DE R$ 69,90 POR R$ 62,90

LADY KILLERS

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

O SEGREDO DOS CORPOS
DE R$ 59,90 POR R$ 53,90

A Coleção para o investigador que existe em você.
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TED BUNDY

DE R$ 69,90 POR R$ 62,90
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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.

POR R$ 29,90

DE R$ 39,90

POR R$ 29,90

DE R$ 39,90

POR R$ 34,90

PRISIONEIROS DA MENTE

CAIXA DE PÁSSAROS

A CINCO PASSOS DE VOCÊ

AUGUSTO CURY/ HarperCollins

JOSH MALERMAN/ Intrínseca

RACHAEL LIPPINCONTT/ Globo

Theo Fester conseguiu vencer uma
infância de pobreza e bullying e se
tornar um empreendedor mundialmente conhecido. Na vida pessoal
não seguiu o mesmo caminho: ele
e seus filhos vivem uma farsa, brigando por poder e atenção.

Basta um olhar para desencadear
um impulso que acabará em suicídio. Ninguém é imune e nem sabe
o que provoca essa reação. Cinco anos depois do surto, restaram
poucos sobreviventes, entre eles
Malorie e dois filhos pequenos.

Stella e Will são muito diferentes.
Ao mesmo tempo, têm muita coisa
em comum, inclusive uma doença
que faz com que precisem ficar a
seis passos um do outro. A conexão
entre eles aumenta e a vontade de
burlar a distância fica insuportável.

DE R$ 46,90

POR R$ 39,90
O TATUADOR DE
AUSCHWITZ

DE R$ 44,90

POR R$ 37,90
DARWIN SEM FRESCURA

HEATHER MORRIS/ Planeta

REINALDO JOSÉ LOPES, PIRULA/
HarperCollins

Nesse romance histórico, um testemunho da coragem de quem ousou enfrentar o sistema da Alemanha nazista. O leitor será conduzido
pelos horrores vividos dentro dos
campos de concentração e verá
que o amor não pode ser limitado
por muros e cercas.

Dois brasucas nerds nos convidam
a um mergulho na teoria da evolução com as mais modernas e variadas descobertas científicas já feitas
na história. Com a leveza e descontração que só quem entende do assunto é capaz, os autores respondem questões das mais diversas.
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DE R$ 44,90

POR R$ 39,90

DE R$ 54,90

POR R$ 44,90
O CONSTRUTOR
DE PONTES
MARKUS ZUSAK/ Intrínseca

Sentado na cozinha de casa diante
de uma máquina de escrever antiga, Matthew precisa nos contar sobre um de seus quatro irmãos, Clay.
Tudo aconteceu com ele e todos
precisaram mudar por causa dele.

DE R$ 59,90

POR R$ 49,90

BREVES RESPOSTAS PARA
GRANDES QUESTÕES

21 LIÇÕES PARA
O SÉCULO 21

STEPHEN HAWKING/ Intrínseca

YUVAL NOAH HARARI/ Companhia das
Letras

Desde Einstein, o mundo não via
um cientista tão reverenciado
quanto Stephen Hawking. Somos
conduzidos a suas reflexões sobre
a origem do universo, a existência
de Deus e a natureza do tempo, assuntos sempre submetidos a seu
intelecto afiado de cientista.

O autor explora o presente e nos
conduz por uma fascinante jornada pelos assuntos cruciais da atualidade. Aborda o desafio de manter o foco coletivo e individual em
face a mudanças frequentes e desconcertantes.

Ofertas válidas de 04/07/2019 a 01/09/2019, ou enquanto durarem os estoques. Imagens meramente ilustrativas.
O estoque e os preços de produtos deste informe publicitário estão sujeitos à alteração sem aviso prévio.

DE R$ 34,90

DE R$ 64,90

DE R$ 79,90

POR R$ 54,90

DE R$ 49,90

POR R$ 62,90

POR R$ 39,90

DE R$ 34,90

POR R$ 27,90

COMO AS DEMOCRACIAS
MORREM

PAI RICO PAI POBRE

CRIAÇÃO DE RIQUEZA

ME POUPE!

ROBERT T. KIYOSAKI/ Alta Books

PAULO VIEIRA/ Gente

NATHALIA ARCURI/ Sextante

STEVEN LEVITSKY, DANIEL ZIBLATT/
Zahar

A principal razão pela qual as pessoas têm problemas financeiros é
que passaram anos na escola, mas
não aprenderam nada sobre dinheiro. A obra facilita a tarefa dos
pais e instrui o leitor a despertar
sua inteligência financeira e a de
seus filhos.

A vivência do autor Paulo Vieira
na escassez e na abundância o fizeram conhecer as duas realidades
a fundo. Ele percebeu que a falta
de dinheiro afeta diretamente todas as áreas da nossa vida e que
a abundância pode facilmente sair
do controle.

Traz exemplos práticos, situações
reais, planilhas e exercícios, tudo
organizado em 10 passos simples
para nunca mais faltar dinheiro
no seu bolso. Descubra um mundo maravilhoso em que o dinheiro
trabalha em seu lugar, e não você
para ele.

Uma obra fundamental para o momento que vivemos em boa parte
do mundo. Um guia para manter,
recuperar democracias ameaçadas
e compreender o fenômeno do ressurgimento do autoritarismo.

DE R$ 49,90

DE R$ 34,90

DE R$ 29,90

POR R$ 42,90

POR R$ 27,90

POR R$ 21,90

MINDSET

AMAR E SER LIVRE

CAROL DWECK/ Objetiva

SRI PREM BABA/ HarperCollins

O mindset não é um mero traço de
personalidade, é a explicação de
por que somos otimistas ou pessimistas, bem-sucedidos ou não. Ele
define nossa relação com o trabalho e com as pessoas e a maneira
como educamos nossos filhos.

A construção de relacionamentos
amorosos, saudáveis e construtivos
é determinante para termos um
mundo melhor, com menos maldade. Para o autor quando iluminamos a nós mesmos, podemos iluminar o mundo.

A SUTIL ARTE DE
LIGAR O F*DA-SE

DE R$ 34,90

POR R$ 29,90
A MONJA E O PROFESSOR

MARK MANSON/ Intrínseca

MONJA COEN, CLOVIS DE BARROS
FILHO/ Best Seller

Uma abordagem franca e inteligente que vai lhe ajudar a descobrir o
que é realmente importante na sua
vida. Livre-se agora da felicidade
superficial e abrace esta arte verdadeiramente transformadora.

Um diálogo entre dois pensadores brasileiros de origens e abordagens distintas: Monja Coen e Clóvis
de Barros Filho. O leitor terá acesso a uma inspiradora conversa, tendo como base a ética e a felicidade.
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EDGAR ALLAN POE: VOL. 2
DE R$ 59,90 POR R$ 53,90

FRANKENSTEIN

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

DRÁCULA - FIRST EDITION
DE R$ 69,90 POR R$ 62,90

HP LOVECRAFT - COSMIC
DE R$ 59,90 POR R$ 53,90

A Coleção definitiva dos mestres do terror.
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EDGAR ALLAN POE: VOL. 1
DE R$ 59,90 POR R$ 53,90
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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$ 39,90

DE R$ 34,90

DE R$ 24,90

POR R$ 33,90

POR R$ 27,90
POESIA QUE TRANSFORMA
BRÁULIO BESSA/ Sextante

Uma homenagem à poesia e a tudo
o que ela é capaz de proporcionar.
Com mais de 30 de seus emocionantes poemas, alguns deles inéditos, Bráulio Bessa nos conta um
pouco das histórias do menino que
se tornou poeta e ativista cultural.

DE R$ 79,90

POR R$ 19,90

PARA TODOS OS GAROTOS
QUE JÁ AMEI – LIVRO 1
JENNY HAN/ Intrínseca

Lara Jean guarda suas cartas de
amor em uma caixa azul-petróleo.
Não são cartas que ela recebeu de
alguém, mas que ela mesma escreveu para cada garoto que amou e
nunca enviou.

DE R$ 79,90

POR R$ 64,90

DE R$ 54,90

POR R$ 44,90

AVENTURAS NA
NETOLAND COM
LUCCAS NETO

O DIÁRIO DE ANNE FRANK
EM QUADRINHOS

LUCCAS NETO/ Pixel

ARI FOLMAN, DAVID POLONSKY/
Record

Luccas convida as crianças para
embarcarem em uma viagem através da imaginação, de forma que
juntos possam visitar um mundo
mágico e de fantasias.

Publicado em 1947, agora chega
pela primeira vez esta edição em
quadrinhos. A obra mostra a dimensão e a genialidade literárias
da jovem autora.

DE R$ 79,90

POR R$ 64,90

POR R$ 64,90

O DIÁRIO PERDIDO
3 – GRAVITY FALLS

LENDAS PERDIDAS
– GRAVITY FALLS

ALEX HIRSCH/ Universo dos Livros

ALEX HIRSCH/ Universo dos Livros

Você possui em suas mãos o
cobiçado diário do autor da série
Gravity Falls. Esse é um tesouro
de 288 páginas coloridas e sem
dono, com segredos nunca antes
revelados, monstros e mistérios da
pacata cidade do Tivô Stan.

Quatro histórias inéditas sobre os
mistérios de Gravity Falls. Descubra
para onde as criaturas esquisitas
vão quando ninguém está olhando,
qual é a sensação de se perder no
multiverso, como Mabel se livrará
de um monstro e muito mais.

DE R$ 42,90

POR R$ 34,90

O GUIA DE MISTÉRIO E
DIVERSÃO DO DIPPER E DA
MABEL! – GRAVITY FALLS

DIÁRIO DE UMA GAROTA
NADA POPULAR
– VOLUME 13

DIPPER PINES, MABEL PINES/ Universo
dos Livros

RACHEL RENEE RUSSELL/ Verus

Descubra os segredos para desvendar os maiores mistérios de múltiplas dimensões e se divertir até não
poder mais! Traz dicas e atividades
com o humor da série.

É aniversário da Nikki. Ela e suas
melhores amigas, Chloe e Zoey, estão planejando uma festa de proporções épicas! Só tem um problema que precisa ser resolvido: a mãe
dela não quer liberar a grana.
JULHO E AGOSTO DE 2019

PRÍNCIPE DRÁCULA
DE R$ 59,90 POR R$ 53,90

PEQUENAS REALIDADES
DE R$ 59,90 POR R$ 53,90

A PEQUENA SEREIA
DE R$ 54,90 POR R$ 49,40

GEEK LOVE

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

Livros que fazem o seu coração bater mais forte.
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DANCE OF THIEVES

DE R$ 64,90 POR R$ 58,40
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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.

POR R$ 139,90

DE R$ 146,80

POR R$ 124,90
MOCHILA COM ALÇA RED
BULL CHAMPION PRETA

CVB7117/ Nytron

RBA4032/ Nytron

Tecido 100% poliéster 900D de alta
resistência e impermeável. Bolso
frontal e lateral, divisórias internas,
alças ergonômicas e reguláveis,
compartimento para notebook até
15". Dimensão: 29x43,5x14 cm.

Feita com tecido 100% poliéster e
textura fibra de carbono de alta resistência e impermeável. Possui alças ergonômicas, bolsos frontais,
laterais e espaço para notebook até
15". Dimensão: 44x30x12 cm.

POR R$ 37,90 (CADA)

DE R$ 48,80

POR R$ 37,90 (CADA)

CANECA CAMPAINHA
NÃO GUENTA
BEBE LEITE

CANECA CAMPAINHA
BORA TOMAR UMA

BM-52/ Trendy

Caneca de vidro resistente com a
divertida frase "bora tomar uma” e
uma campainha na alça. Ideal para
curtir com os amigos e aproveitar
ao máximo os bons momentos! Capacidade para 400 ml.

Caneca de vidro resistente com
a frase “não guenta bebe leite” e
uma campainha na alça. Ideal para
curtir com os amigos! Capacidade
para 400 ml.

BM-53/ Trendy

ÁUDIO & VÍDEO

MOCHILA COM ALÇA
CAVALERA SHINE PRETA

DE R$ 48,80

DE R$ 48,80

DE R$ 24,90

DE R$ 39,90

POR R$ 37,90

POR R$ 21,90

CANECA 400 ML VIDRO
CAMPAINHA CHURRASCO

CD PITTY – MATRIZ

CD MARINA – LOVE + FEAR

Deck

Warner Music

BM-55/ Trendy

A cantora Pitty criou o disco de
forma livre. Revisitou suas origens
para chegar na matriz sonora e perceber como isso se comporta nos
dias de hoje. Através do rock, suas
canções dialogam com novas influências.

16 faixas sobre as múltiplas facetas
dos sentimentos. Love transparece o desejo de aproveitar a vida e
de união e empoderamento, já Fear
mostra questões como insegurança, desigualdades de gênero e os
abusos de poder.

Caneca de vidro resistente com a
frase “churrasco, amigos e muita
cerveja” e uma campainha na alça.
Ideal para curtir com os amigos e
aproveitar ao máximo os bons momentos! Capacidade para 400 ml.

34

JULHO E AGOSTO DE 2019

34

JULHO E AGOSTO DE 2019

POR R$ 36,90

DE R$ 36,90

POR R$ 33,90
CD BILLIE EILISH – WHEN
WE ALL FALL ASLEEP,
WHERE WE DO GO
Universal Music

Em seu primeiro disco de estúdio,
Billie Eilish traz algo diferente de
tudo que estamos acostumados.
Mistura referências urbanas e um
pouco de eletrônico e rock.

Ofertas válidas de 04/07/2019 a 01/09/2019, ou enquanto durarem os estoques. Imagens meramente ilustrativas.
O estoque e os preços de produtos deste informe publicitário estão sujeitos à alteração sem aviso prévio.

DE R$ 166,50

O HOBBIT

A FAMÍLIA O’BRIEN

VIRE O JOGO!

De R$ 59,90

De R$ 44,90

De R$ 49,90

Por

R$ 53,

90

FILHA DAS
ABELHAS
De R$ 49,90

Por R$

44,

90

BRUTO E
SEDUZIDO
De R$ 39,90

Por R$

35,

90

Por

R$ 40,

40

O ENIGMA DE
ESPINOSA

MENTIRAS
NO DIVÃ

De R$ 49,90

De R$ 49,90

Por R$

44,

90

Por R$

44,

90

Por

R$ 44,

TEMPO ESTRANHO
De R$ 54,90

90

KIERKEGAARD:
Uma vida
extraordinária
De R$ 49,90
90
Por R$

TUDO BEM NÃO
ESTAR BEM

REFLEXÕES
CRISTÃS

De R$ 34,90

De R$ 49,90

44,

Por R$

31,

40

Por R$

COMO DEUS
SE TORNOU REI

CASAMENTO
BLINDADO 2.0

OS CRIMES ABC

DO MIL AO
MILHÃO

De R$ 89,90

De R$ 49,90

De R$ 29,90

De R$ 34,90

De R$ 34,90

Por R$

80,

Por R$

44,

90

Por R$

21,

90

Por R$

31,

40

Por R$

O REFORMATÓRIO
NICKEL

44,

ENSINAMENTOS
DA TORÁ
90

R$ 49,40

Por

90

De R$ 54,90

Por R$

49,40

TODAS AS CORES
DO CÉU

31,

40

De R$ 44, 90

Por R$

40,40
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LER&CIA / Brinquedos

UMA boneca
E MUITAS

SURPRESAS

L.O.L
As bonecas L.O.L. são quase uma miniatura, têm
cerca de 8 cm e são feitas de plástico. Por isso,
são indicadas para crianças a partir de 4 anos.

COLEÇÃO
Existem 45 modelos de bonecas e centenas de
acessórios, entre bolsas, sapatos e chapéus. Um
prato cheio para quem gosta de colecionar ou trocar
brinquedos. Elas são divididas em séries, como Glitter,
Confetti, Hair Goals, Pet, entre outras, e em quatro
categorias: comuns, incomuns, raras ou ultrarraras.

7 CAMADAS
A L.O.L. vem dentro de uma bola e, para descobrir qual
será sua boneca, você precisa “descascar” sete camadas
até finalmente encontrá-la. Na primeira, você irá se
deparar com uma mensagem secreta e uma dica sobre
sua L.O.L. Nas outras, você achará sete presentes, adesivos
ou acessórios que fazem parte do brinquedo. Essa é a
graça: abrir a embalagem e descobrir as surpresas.

BOLSA OU PEDESTAL
Até a própria bolinha em que a boneca vem é um brinquedo:
pode ser usada como bolsa, pedestal para colocá-la em pé,
sala de estar, berço, cadeira ou o que a imaginação permitir.
E não é só isso: se você enchê-la de
água ela vira uma banheira.

REAÇÃO SURPRESA
>> As bonecas

L.O.L. Surprise
são uma mania
entre as crianças.
Criadas pela
marca Candide,
chegaram ao
Brasil em 2017 e
rapidamente
conquistaram
o público infantil.
O grande diferencial é
o elemento surpresa:
você compra a
embalagem sem saber
qual boneca está
dentro. Isso mesmo, a
emoção do inesperado
faz parte da brincadeira!
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Em uma das camadas é possível encontrar ainda uma
mamadeira ou uma garrafinha de água. E aí entra mais
uma surpresa: se você der água para a boneca ela terá
uma reação como chorar, fazer xixi ou cuspir a água.

MUDA DE COR
E tem mais: alguns modelos também mudam de cor
quando entram em contato com a água gelada.

LIL SISTERS
São as “bonequinhas bebês”, ainda
menores do que as originais.

CHARM FIZZ
Um brinquedo da linha, mas sem a boneca
dentro. É uma bolinha efervescente que se
dissolve na água e traz apenas acessórios.

BIG L.O.L. SURPRISE
É uma edição especial que conta com
50 pequenos brinquedos surpresa,
como bonecas, figurinhas
e acessórios. l

Brinquedos / LER&CIA
PRODUTOS
BONECA L.O.L. SURPRISE
HAIR GOALS 15 SURPRESAS
8925/ Candide
R$ 249,90 (cada)
Com um cabelo fabuloso e
cheio de estilo, esta boneca traz
15 surpresas para você brincar
e se divertir. Não é demais?

QUEBRA-CABEÇA 60 PEÇAS
BONECA L.O.L. SURPRISE

03632/ Grow
R$ 39,90
Em uma embalagem diferenciada
que não desvenda a imagem do
quebra-cabeças, você só poderá
descobrir qual é a boneca L.O.L. assim
que conseguir juntar as 60 peças.

BONECA L.O.L. SURPRISE
BLING SÉRIE 7 SURPRESAS
8919/ Candide
R$ 169,90 (cada)
Descasque as sete camadas
e descubra uma surpresa
diferente em cada uma delas.

BONECA L.O.L. SURPRISE LIL
SISTER EYE SPY 5 SURPRESAS
8901/ Candide
R$ 89,90 (cada)
Elas proporcionam cinco surpresas
diferentes para a criançada
descobrir passo a passo até
encontrar uma linda boneca!

BONECA L.O.L. SURPRISE
PETS 7 SURPRESAS

8905/ Candide
R$ 129,90 (cada)
A nova L.O.L. Pet tem sete camadas
de surpresas: são mais de 35 modelos
para colecionar. Na medida em que
você desenrola a bola, um novo
mistério será revelado, sugerindo
qual bichinho você vai encontrar.

REVISTA ÁLBUM L.O.L.
SURPRISE SÉRIE 2 COM 48
FIGURINHAS + 12 CARDS

QUEBRA-CABEÇA 100 PEÇAS
BONECA L.O.L. SURPRISE

03633/ Grow
R$ 34,90 (cada)
Mais uma forma de brincar dentro do
universo L.O.L. São 100 peças que,
quando encaixadas, formam uma
linda imagem das bonecas L.O.L.

BOLSA L.O.L. SURPRISE

SA17071LO/ Luxcel
R$ 79,10
Bolsa de mão transversal, ideal
para carregar as bonecas L.O.L.
Cabem aproximadamente
quatro unidades fechadas.
Não acompanha boneca.
Dimensão: 26X15X14 cm.

6307/ Panini
R$39,90
Um novo álbum ilustrado especial,
cheio de informações legais para
os fãs, além de espaço para colar
figurinhas. Essa coleção é garantia de
muito glitter, surpresas e diversão.

ENVELOPE 4 FIGURINHAS + 1
CARD L.O.L. SURPRISE SÉRIE 2
4207/ Panini
R$ 2,50 (cada)
Envelope com quatro figurinhas
e um card da coleção L.O.L.
para você colecionar. Alguma
figurinha se repetiu? Aproveite
para trocar com os amigos!

CADERNO BROCHURÃO
96 FOLHAS CAPA DURA
L.O.L. SURPRISE

406211-5/ Foroni
R$ 25,10 (cada)
Caderno capa dura, com laminação,
brilho e pauta decorada.
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LER&CIA / 11 de Agosto - Dia dos Pais

MOCHILA COM ALÇA
COCA-COLA GEAR PRETO
7841004/ PCF

R$ 285,10
Para os pais da geração
Coca-Cola, uma mochila estilosa
e resistente confeccionada em
nylon estampado, com puxadores
de metal e espuma nas costas.

personalidade do seu pai e ao mesmo tempo demonstre
todo o seu carinho, amor e gratidão. Confira a nossa
seleção especial e acerte em cheio no presente deste ano:

7841017/ PCF

R$ 51,90
Necessaire discreta, descolada, feita em
nylon estampado. Ela é do tamanho ideal
para seu pai carregar o básico do dia a dia.

CD NANDO REIS – NÃO SOU
NENHUM ROBERTO, MAS ÀS
VEZES CHEGO PERTO

DVD TRILHA SONORA DA
VIDA ACÚSTICO (3 DVDS)

MALETA VITROLA RAVEO
SONETTO WOOD USB BT

COQUEIRO VERDE

Link Do Brasil

CANAL 3

DE R$ 59,90

DE R$ 560,80

R$ 22,90
O álbum é uma homenagem de Nando
Reis a Roberto Carlos. São 12 faixas nas
quais o ex-titãs dá nova vida a grandes
sucessos da obra de Roberto, lançados
entre 1971 e 1994.
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NECESSAIRE COCA-COLA GEAR
CAMUFLADA
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POR R$ 49,90
Este box histórico reúne 60 canções
em versões acústicas de diversos
artistas como Eric Clapton, Queen,
Adele e Roger Waters. Toda a beleza
da música com outro formato!

POR R$ 499,00 (CADA)
A vitrola tem três rotações diferentes
para que seu pai curta todos os tipos de
LP. Possui entradas USB que, além de
reproduzirem seus áudios preferidos,
permitem a gravação a partir do tocadiscos.

Ofertas válidas de 04/07/2019 a 01/09/2019, ou enquanto durarem os estoques. Imagens meramente ilustrativas.
O estoque e os preços de produtos deste informe publicitário estão sujeitos à alteração sem aviso prévio.

>> O dia é deles! Escolha um presente que combine com a

11 de Agosto - Dia dos Pais / LER&CIA

CAIXA MADEIRA
PRETA COM BARALHO
DOURADO LUXO

JOGO DE
XADREZ BUDDY
1005304-390/ Umbra

2315/ Paluma

DE R$ 672,00

R$ 89,00

POR R$ 599,00

Caixa de madeira forrada
de veludo com um baralho
dourado completo com 54
cartas, para deixar seu jogo
mais requintado.

Um tabuleiro moderno e divertido que você não vai largar. O icônico
personagem Umbra Buddy assume novas formas como cada papel no
jogo. As peças são feitas de zinco fundido e podem ser guardadas na
caixa de madeira. Dimensão: 35,5X35,5X11,7 cm.

A LEI DO TRIUNFO

O ILUMINADO

NAPOLEON HILL/ José Olympio

STEPHEN KING/ Suma de Letras

R$ 59,90
Napoleon Hill passou 20
anos pesquisando o que
as pessoas mais ricas e
poderosas do mundo têm
em comum. Descubra este
segredo.

R$ 57,90
Quando Jack Torrance consegue o
emprego de zelador no velho hotel,
todos os problemas da família parecem
estar solucionados. Só que o Overlook
não é um hotel comum. Espíritos
malignos ainda residem nos corredores.

CUIDE DOS SEUS PAIS
ANTES QUE SEJA
TARDE
Fabrício Carpinejar/ Bertrand
Brasil

R$ 34,90
De maneira poética, o autor
aconselha aqueles que
ainda têm pai e mãe vivos
a valorizá-los.

CADEIRA GAMER MX9
GIRATÓRIA PRETO/AZUL
MYMAX

DE R$ 1.099,90

POR R$ 989,90

TRIPLA ESPIONAGEM
KEN FOLLET/ Arqueiro

R$ 44,90
Baseado em uma história real,
este livro é um suspense sobre
um dos acontecimentos mais
eletrizantes do século XX: a
Guerra Fria.

Cadeira gamer ergonômica
e confortável, com design
inspirado nos assentos
automotivos de Racing.
Perfeita para seu pai
jogar ou mesmo trabalhar e
relaxar em alto estilo.

NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 330S
AZUL (81JQ0002BR) RYZEN R72700U 8GB RAM 1TB WIND10 15.6 HD
RADEON 540
Lenovo

R$ 3.599,90 (CADA)
As bordas ultrafinas do Ideapad 330S
permitem uma tela infinita, para você ter um
notebook com design muito mais elegante
e sofisticado. A redução da espessura das
bordas também resulta em um notebook mais
compacto, para ser levado aonde precisar.
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Aprenda a lidar com suas frustrações

e seja mais feliz

Você fica frustrado quando as coisas saem do seu
controle, seja na vida pessoal, seja na profissional?
Saiba que você não está sozinho. A frustração é um
sentimento que atinge a todos. Mas será que é
possível encarar essas situações que não saem
como esperamos de forma menos negativa e tirar
delas algumas lições?

Frustração,
de Adriana Fóz
Testes exclusivos
Capítulo dedicado
à frustração na infância

Em Frustração, Adriana Fóz, especialista em Psicopedagogia e Neuropsicologia, explica como competências emocionais que todos nós possuímos –
como empatia, resiliência, gentileza, otimismo, fé,
coragem, entre outras – podem nos ajudar a encarar de maneira mais leve as adversidades.

as

Foto de

Gu
to
Se
ix

ISBN 9788557172920

Dicas práticas

Além de exemplos de sua própria história – Adriana superou as sequelas de um AVC hemorrágico –,
de seus pacientes e de personalidades, a autora
oferece ferramentas para te guiar nesse processo
de transformação.

De: R$ 34,90

Por: R$ 31,40

cada

ISBN 9788557172838

ISBN 9788557173040

ISBN 9788557172241

ISBN 9788557172814

Confira nossa seleção especial:

Um beijo ou dois

O pequeno livro da
grande história

Hiperfoco

Deuses para
Clarice

De: R$ 29,90

De: R$ 39,90

De: R$ 44,90

De: R$ 34,90

Por: R$ 31,40

ISBN 9788557172364

ISBN 9788557172944

Por: R$ 40,40

ISBN 9788557172852

Por: R$ 35,90

ISBN 9788557172555

Por: R$ 26,90

Caro empreendedor

Captain Fantastic

Atitude que
te move

Aperte o F5

De: R$ 49,90

De: R$ 44,90

De: R$ 29,90

De: R$ 39,90

Por: R$ 44,90

Por: R$ 40,40

Por: R$ 26,90

/benvira

Por: R$ 35,90

O melhor do Direito.

De: R$ 207,00

ISBN 9788553612451

R$ 165,00

LÍDER
DE MERCADO

ISBN 9788553609093

28ª edição

ISBN 9788553603398

Vade Mecum
Saraiva Jur 2019

Direito Constitucional
Esquematizado

Curso de Direito
Constitucional

23ª edição

3ª edição

Pedro Lenza

Flavio Martins

De: R$ 211,00

De: R$ 201,00

Por: R$ 166,00

ISBN 9788553610709

ISBN 9788553602926

ISBN 9788553602919

ISBN 9788553602971

ISBN 9788553602902

Por: R$ 173,00

Manual de Direito
Administrativo

Manual de Direito
Tributário

Manual De Direito Civil
- Volume Único

Manual de Direito
Civil Contemporâneo

Manual de
Sentença Cível

9ª edição

11ª edição

3ª edição

2ª edição

1ª edição

Alexandre Mazza

Eduardo Sabbag

Pablo Stolze
e Rodolfo Pamplona

Anderson Schreiber

Pablo Stolze
e Salomão Viana

De: R$ 192,00

De: R$ 195,00

De: R$ 208,00

De: R$ 156,00

De: R$ 129,00

Reta Final OAB
- Teoria Uniﬁcada
8ª edição

OAB Primeira Fase
Esquematizado
- Volume Único

Darlan Barroso e
Marco Antonio Araujo Jr.

5ª edição

De: R$ 239,00

De: R$ 196,00

(coordenadores)

Por: R$ 199,00

Vade Mecum OAB

ISBN 9788553610730

Por: R$ 109,90

19ª edição

Vade Mecum
OAB e Concursos

Vade Mecum Exame
de Ordem e Concursos

Saraiva Jur

12ª edição

1ª edição

Darlan Barroso e
Marco Antonio Araujo Jr.

Vários Autores

De: R$ 204,00

De: R$ 204,00

De: R$ 204,00

Pedro Lenza
(coordenador)

Por: R$ 159,90

Por: R$ 129,90

ISBN 9788553610778

Por: R$ 179,90

ISBN 9788553612307

Por: R$ 164,90

ISBN 9788553603312

ISBN 9788553611157

Por: R$ 159,90

(coordenadores)

Por: R$ 169,90

Por: R$ 169,90

Por: R$ 169,90

LER&CIA / Décor

HOME OFFICE
Para quem trabalha em casa,
Gabriella dá algumas dicas. “Seu
ambiente de trabalho deve te
inspirar, mas evitar distrações e
poluição visual. Por isso, investir
em objetos funcionais que possam
ser decorativos tende a ser a melhor
opção, permitindo a personalização
e criando um vínculo com o
indivíduo sem deixar muito sóbrio.”

DECORE

PORTA-OBJETOS
METALIZADO ROSÉ GOLD

3029/ Dello
R$ 19,90
O porta-objetos metalizado Dello
é feito em resina resistente e acomoda
diversos tipos de materiais pequenos.
Uma excelente opção para organizar
e personalizar seu ambiente.

VOCÊ MESMO

PORTA-CANETAS 7 DIVISÓRIAS
METALS COLOR ROSÉ GOLD
3005.RG/ Dello
R$ 37,60
Esse porta-canetas em resina
resistente traz sete divisões para
objetos de diferentes tamanhos.
Deixe sua mesa organizada
e com estilo.

FREEPIK

>> Pequenos objetos são capazes de mudar um ambiente.

Muitas vezes, é o que falta para finalizar e deixar o espaço
com mais personalidade, além de mais moderno e funcional.
Estamos falando de vasos, porta-retratos, luminárias e outros
acessórios que, apesar de pequenos, são muito úteis para
renovar sua casa de forma simples, rápida e acessível.

“Itens decorativos costumam trazer personalidade aos ambientes,
deixando-os mais pessoais. Podemos
perceber isso em decorações, presentes ou em objetos herdados pela
família por gerações. Quanto mais
história o item contar, mais customizada será a decoração”, diz a arquiteta Gabriella Furtado Rossetto,
que comanda junto à irmã o Insta42
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gram @tipsdasgemeas.
Ela também reforça que, na hora
de pensar o uso de artefatos, o ideal
é que todos eles estejam em harmonia. “Mas não existem regras e, sim,
levar em consideração a dinamização entre a proporção e a escala de
cada um desses objetos. Colocar a
personalidade do cliente dentro do
projeto é a maior tendência.” l

PRANCHETA
POLIESTIRENO
METALIZADA
ROSÉ GOLD OU
PRATA 1/2 OFÍCIO

3008.RG-3008.O/ Dello
R$ 44,60 (CADA)
Possui prendedor de
papel em resina resistente,
que não enferruja e nem
marca o papel. De fácil
higienização, pode ser
usada em ambientes
que precisam estar
livres de bactérias e fungos.

PORTA-ACESSÓRIOS
CERÂMICA LOVE DOURADO

42750/ New Urban
R$ 27,60
Com tampa na cor dourada, é perfeito
para organizar seus pertences e deixar
o ambiente mais charmoso. Pode ser
usado para guardar anéis, brincos
ou até clips. Dimensão: 7x4,5 cm.

Décor / LER&CIA

CORES EM ALTA
Não sabe em que cor apostar?
De acordo com a arquiteta,
os queridinhos do momento
são os metalizados e os
marmorizados. “Juntamente
com eles o preto fosco e as
cores candy. O rosé gold é
definitivamente a tendência
que começou há mais
de dois anos e continua
sendo a aposta para objetos
pequenos decorativos, pois
deixa o ambiente sofisticado
e harmoniza com outros
acabamentos. No escritório,
utilizamos madeira e couro
sintético também.”

MINIVASO 5 CM CERÂMICA
BORDA CORES

GS Internacional
R$ 15,30 (CADA)
Minivaso de cerâmica com a borda
colorida. Deixe seu ambiente mais
alegre e com mais personalidade.
Dimensões: 5x5 cm.

PORTA-CANETA/CLIPS/
LEMBRETES CORES

Dello
R$ 12,90 (CADA)
Porta-canetas, clips e lembrete
injetado em poliestireno. Excelente
para acomodar objetos espalhados em
cima da mesa. Dimensão: 24x8x7cm.

MINIMALISMO
Não gosta de arriscar? Não se
preocupe, o minimalismo é
sempre uma boa opção. “Pode ser
considerado atemporal, entretanto
é muito mais do que um tipo de
decoração. Parece simples de ser
alcançado, mas é um estilo de
vida que busca funcionalidade,
aconchego e privilegia manter apenas
o essencial. Possui uma paleta de
cores mais natural, como tons de
madeira e branco, além de alguns
detalhes em preto e tons pastéis.”
LUMINÁRIA BALEIA
SILICONE MULTICOLOR

3060/ Wish
R$ 169,20
Possui seis cores que
podem ser alternadas
pelo movimento
reconhecido por um sensor. Para
trocar as cores basta dar um toque ou
movimentar levemente a luminária.
Fonte de energia: bateria e cabo USB
(incluso). Dimensão: 4,6x11x9,6 cm.

LUMINÁRIA
MICKEY CLEAN
LUMINÁRIA
BLOCO
INTERROGAÇÃO
SUPER MÁRIO

DECORA

10081466/ Z-Criativa
R$ 151,60 (CADA)
A luminária
bloco Super Mário, além de criar uma
iluminação leve e perfeita para você
dormir, emite som da moeda do jogo
cada vez que liga e desliga. OBS: ao
apertar 100 vezes você não ganha uma
vida extra. Dimensão: 10x10x11 cm.

A MÁGICA DA
ARRUMAÇÃO

MARCADOR
DE PÁGINA
LUMINÁRIA
AZUL

LEIA
PARA AJUDAR
NA DECORAÇÃO
E ARRUMAÇÃO!
MAURICIO
ARRUDA/
Globo Estilo
R$ 59,90

MARIE KONDO/
Sextante
R$ 34,90

PN007-08/ Wish
R$ 19,90
A sua última página de leitura vai ser
marcada por muita luz. Um mimo perfeito
para quem é apaixonado por livros.

1734/ Usare
R$ 172,30
A luminária Mickey
Clean, com visual
cool e descontraído, é
perfeita para todos que
querem manter um pedacinho dessa
magia sempre aceso. Utiliza lâmpada
fluorescente compacta de até 15W
(não inclusa). Voltagem: 110/220V.
Dimensão: 25,5x32,5x19,5 cm.

LUMINÁRIA LED FIO
NEON UNICÓRNIO
2407/ PLM
R$ 64,20
Luminária neon
em formato
de unicórnio
para deixar seu
ambiente mais
divertido. Vem
com um unicórnio
de fita de LED
e um cabo USB.
Dimensão:
25X27 cm.
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O QUE VOCÊ V
AI LER
NESSAS FÉRIA
S? :)
BOX HARRY POTTER - SÉRIE COMPLETA

QUADRINHOS

branco letal (brochura)
LANÇAMENTO

DE R$ 43,90

POR R$ 39,50
ROSA DE VERSALHES
– VOLUME 1
RIYOKO EKEDA/ JBC

de
r$ 259,90
por

de
r$ 69,90
por

r$ 209,90

r$ 62,90

você

POR R$ 20,80
EDENSZERO – VOLUME 1
HIRO MASHIMA/ JBC

Shiki Granbell, um garoto que morava no Reino de Granbell junto
com robôs chamados bots, tem um
encontro com os primeiros visitantes em 100 anos em seu planeta: a
criadora de conteúdo Rebecca e o
gato azul Happy. Esse encontro irá
mudar o futuro do trio.

PSICOLOGIA

roteiros animais
fantásticos

Maria Antonieta tornou-se delfina
da França com apenas 14 anos. A
capitã da Guarda Real é escolhida
para realizar sua escolta. Em um
baile, ela conhece um jovem nobre
sueco. Essa noite irá unir o destino
destes três jovens.

DE R$ 23,90

LANÇAMENTO

de
r$ 49,50
por

r$ 44,90

r$ 44,50
cada

o conto da aia
vulgo grace

de
r$ 44,50
por

R$ 79,00
O CORPO TRAÍDO
ALEXANDER LOWEN/ Summus

Explica como os indivíduos negam
a realidade, as necessidades e os
sentimentos do corpo. Essa negação acaba por desenvolver a cisão
entre mente e corpo, gerando um
ego sobrecarregado e obcecado
com o pensar – sempre em detrimento do sentir e do existir.

fala sério, mãe!

LANÇAMENTO

POR R$ 53,90

r$ 24,70
44
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POR R$ 50,70
PIAGET, VIGOTSKI,
WALLON – TEORIAS
PSICOGENÉTICAS
EM DISCUSSÃO
HELOYSA DANTAS, MARTA KOHL
DE OLIVEIRA, YVES DE LA TAILLE/
Summus

A obra traduz para o leitor o pensamento vivo de três dos maiores
teóricos da educação e psicologia.

r$ 44,90

DE R$ 59,90

de
r$ 27,50
por

DE R$ 53,40

de
r$ 49,90
por

r$ 40,00
tudo por um pop star

R$ 87,80

de
r$ 29,90
por

r$ 26,90

LANÇAMENTO

DE R$ 113,00

POR R$ 101,70

O CÉREBRO NO
MUNDO DIGITAL

O CÉREBRO APRENDIZ

MARYANNE WOLF/ Contexto

A neuroplasticidade é a capacidade
do sistema nervoso de modificar-se em resposta ao ambiente externo e interno. A obra busca compreender a plasticidade transpessoal,
ou seja, a capacidade de indivíduos
em interação social influenciarem-se mutuamente.

Apresenta uma discussão sobre o
impacto da tecnologia para a nossa
cognição e o que isso pode acarretar para o futuro de toda a humanidade.
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ROBERTO LENT/ Atheneu

Ofertas válidas de 04/07/2019 a 01/09/2019, ou enquanto durarem os estoques. Imagens meramente ilustrativas.
O estoque e os preços de produtos deste informe publicitário estão sujeitos à alteração sem aviso prévio.

de
r$ 49,90
por

SAÚDE

Histórias
divertidas para
ler e brincar!

LANÇAMENTO

DE R$ 337,00

POR R$ 299,90

DE R$ 30,00

POR R$ 27,00
NÃO COMA VENENO

RAFAELA O. GIMENES, JOAQUIM M.
VEJA/ Atheneu

FRANCISCO KARAM/ Autores
Paranaenses

Aborda o método Pilates do ponto
de vista terapêutico. Especialistas
expõem um vasto conhecimento
histórico, clínico e fisiológico, além
de várias propostas de exercícios
para cada tipo de população e seus
aspectos patológicos.

O livro reúne dicas de alimentos
e vitaminas que podem evitar doenças como o câncer e o Mal de
Alzheimer. Edição revisada e ampliada.

LANÇAMENTO

DE R$ 80,00

POR R$ 72,00
NUTRIÇÃO FUNCIONAL
NA SAÚDE DA MULHER
ANA PAULA DA SILVA RAMOS/ Atheneu

A mulher precisa de prescrição nutricional própria e específica. A prevenção e o tratamento em saúde demandam ajustes alimentares
compatíveis com as suas necessidades nutricionais, além do emprego de alternativas funcionais.

Capitã Marvel – Guerra Galáctica Capitã Marvel
Miniaturas

Meu Primeiro Livro Quebra-Cabeças

Spider-Man – Universo Aranha

Spider-Man

de R$ 109,00 por R$ 98,00

de R$ 99,00 por R$ 89,00

de R$ 109,00 por R$ 98,00

LANÇAMENTO

DE R$ 90,00

Miniaturas

POR R$ 81,00

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

Traz detalhes dos tipos e até a lista dos 100 rótulos que abrem as
portas do paraíso com apenas uma
bicadinha. Sente-se, capriche na
dose e embarque em uma verdadeira viagem cultural e gastronômica.

Prenda e Aprenda

TAILÂNDIA – CORES
& SABORES
CARLOS E. OLIVEIRA/ Melhoramentos

Conduz o leitor em busca do DNA
thai. Em texto envolvente, o autor
parte da capital Bangkok para percorrer o país em busca da essência
da culinária tailandesa em suas origens e diferenças regionais.

Princesa

Princesa

de R$ 39,00 por R$ 35,00

de R$ 69,00 por R$ 62,00

Adesivos Fofinhos

DE R$ 69,90

de R$ 65,00 por R$ 58,50

GASTRONOMIA

MÉTODO PILATES

Hora do Banho

DE R$ 69,90

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

O mais completo guia para preparar carne assada na brasa. Box com
quatro livros especiais com os temas: picanha; costela e cia; alcatra,
maminha e fraldinha; e cortes especiais.

Mickey – Aventuras
Sobre Rodas

Mickey – Aventuras
Sobre Rodas

de R$ 39,00 por R$ 35,00

de R$ 69,00 por R$ 62,00

Adesivos Fofinhos
JULHO E AGOSTO DE 2019
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Hora do Banho
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AUTOAJUDA

LER&CIA / Livros

POR R$ 62,90

DE R$ 42,90

POR R$ 38,60

LANÇAMENTO

DE R$ 44,90

DE R$ 42,90

POR R$ 40,40

POR R$ 38,60

+ ESPERTO QUE O DIABO

O PODER DO MASTER MIND

NAPOLEON HILL/ Citadel

NAPOLEON HILL/ CDG

MITCH HOROWITZ/ CDG

A obra é a bíblia para a realização
profissional em qualquer campo
de atividade. Reúne o resultado de
mais de vinte anos de pesquisas do
autor Napoleon Hill. Saiba o que
você precisa fazer para ser bem-sucedido na vida.

Hill revela os sete princípios que
poderão combater a alienação e levar-nos ao triunfo e ao sucesso. O
livro mostra como criar a sua própria senha para o sucesso, harmonia e realização em um momento
de tantas incertezas e medos.

Este livro é um manual. Você vai
aprender a construir o Master Mind,
a mente mestra, um inconsciente
coletivo de abundância. É precioso para iniciantes. E, se você já tem
algum grau de experiência com o
tema, a obra é uma excelente leitura de apoio e renovação.

NINGUÉM É F#DIDO
POR ACASO
RICARDO BELLINO/ CDG

Ricardo Bellino ensina estratégias
para sair da mediocridade (ou do
buraco). Irreverente e desbocado,
o empreendedor utiliza episódios
pessoais como exemplos do poder
que a troca de uma simples letra
pode ter na vida das pessoas.

RELIGIÕES E
DOUTRINAS

O MANUSCRITO ORIGINAL

LANÇAMENTO

DE R$ 49,90

POR R$ 44,90
VIVA COM SAÚDE PLENA
DAIANE HENRIQUE/ Luz da Serra

Aprenda de forma eficaz e definitiva a aumentar sua performance pessoal e profissional. Com dicas simples e fáceis de seguir, você
irá descubrir que é possível melhorar todos os aspectos da sua vida.
Não seria incrível? Isso é ter saúde
plena.

46

DE R$ 172,00

POR R$ 139,90

LANÇAMENTO

DE R$ 44,50

DE R$ 59,90

POR R$ 40,00

POR R$ 49,90

BÍBLIA DE ESTUDO E
SERMÕES – PÃO DIÁRIO

ESPINHOS DO TEMPO

O QUE ELES DISSERAM

ZIBIA GASPARETTO/ Vida e Consciência

JOHN MYERS/ RBC

C H SPURGEON/ RBC

O livro traz a comovente história de
Maria José, que, ainda muito jovem,
se casou, teve três filhos e logo depois viu seu marido adoecer. Neste
momento, ela se vê na iminência de
assumir as rédeas dos negócios da
família. Acompanhe esta história de
aceitação e resignação.

A morte em si não é o que intriga
e amedronta a humanidade desde
tempos imemoriais, e sim o mistério que paira sobre ela: há ou não
vida após a morte? O livro traz mais
de 200 relatos sobre o que pessoas notáveis e desconhecidas experimentaram em seu leito de morte.

Essa Bíblia de estudos é resultado
de um cuidadoso trabalho de pesquisa e leitura nos mais de 3.500
sermões produzidos pelo autor
Charles Spurgeon ao longo de seus
mais de 40 anos de ministério pastoral.

JULHO E AGOSTO DE 2019

SELEÇÃO ESPECIAL PARA QUEM SABE O QUE QUER

A ÚNICA COISA

DESFODA-SE

EMOÇÕES INTELIGENTES

O MILAGRE DA GRATIDÃO

A ARTE DA GUERRA

De R$ 39,90 por R$ 33,90

De R$ 39,90 por R$ 33,90

De R$ 35,00 por R$ 29,00

De R$ 39,90 por R$ 33,90

De R$ 49,90 por R$ 41,90
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BOX MARVEL | GUERRA CIVIL |
GUERRAS SECRETAS
De R$ 49,90 por R$ 41,90

Ofertas válidas de 04/07/2019 a 01/09/2019, ou enquanto durarem os estoques. Imagens meramente ilustrativas.
O estoque e os preços de produtos deste informe publicitário estão sujeitos à alteração sem aviso prévio.

DE R$ 69,90

LANÇAMENTO

INFANTIL

Livros / LER&CIA

LANÇAMENTO

DE R$ 39,90

POR R$ 35,90

LANÇAMENTO

DE R$ 39,90

POR R$ 35,90

A PRIMEIRA BÍBLIA
DAS CRIANÇAS

REINAÇÕES DE NARIZINHO

CRISTINA KLEIN/ Bicho Esperto

Aqui a turma toda é apresentada. Narizinho conhece o Reino das
Águas Claras e sua boneca, Emília, ganha uma pílula falante. São
11 histórias que garantem um delicioso resgate afetivo para adultos e
aventuras sem limite para crianças.

Esta Bíblia foi criada especialmente para os pequenos. Traz textos fáceis e suaves, complementados por
belas ilustrações. É a iniciação perfeita sobre a palavra de Deus para
as crianças!

MONTEIRO LOBATO/ Lafonte

LANÇAMENTO

DE R$ 59,90

POR R$ 53,90
MALALA
AURELIA FRONTY, RAPHAELE FRIER/
Pequena Zahar

Com ilustrações belíssimas e um
texto emocionante, as autoras contam a história dessa jovem mulher,
exemplo de caráter, dignidade, e
inspiração para todos os povos de
todas as raças e crenças.

LANÇAMENTO

DE R$ 89,90

POR R$ 80,90

DE R$ 49,90

POR R$ 44,90

O LIVRO MÁGICO DOS
FEITIÇOS - STAR VS
AS FORÇAS DO MAL

ANIMAIS DO MUNDO
– LIVRO DEDOCHE

DARON NEFCY/ Universo dos Livros

As crianças vão amar conhecer e
interagir com os divertidos dedoches de animais. Ao mesmo tempo,
elas podem ler as belas e divertidas
rimas escritas em uma linguagem
simples!

Quer descobrir como lutar contra os vilões de todo multiverso e
além? O livro traz uma infinidade
de segredos e comentários exclusivos de sua princesa favorita!

Vale das Letras

LANÇAMENTO

DE R$ 39,90

POR R$ 35,90
ALADIM – EDIÇÃO
BOLSO DE LUXO
YASMINE SEALE, PAULO LEMOS
HORTA/ Zahar

A história que inspirou o novo filme
da Disney. Aladim ganha uma edição individual que oferece a riqueza deste conto de As mil e uma noites, como narrado por Sherazade.

DE R$ 39,90

POR R$ 35,90

DE R$ 34,90

POR R$ 31,40

PAULA STEPHANIA –
VAMOS FAZER ARTE?

DOUGLAS E O MENINO
DO CABELO PRETO

PAULA STEPHANIA/ Astral Cultural

DERLY MACIEL/ Autores Paranaenses

No primeiro livro da Paula Stephania você fica por dentro da vida da
youtuber, desde sonhos e conquistas até emoções e desafios, tanto
de produzir conteúdo quanto de
apresentar um programa de TV.

Resgata as memórias que cada um
de nós temos dos momentos vividos com bichinhos de estimação.
Narrado do ponto de vista do próprio pet, essa história não termina
na última página do livro.
JULHO E AGOSTO DE 2019
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LER&CIA / Literatura

ILUSTRAÇÃO: REPRODUÇÃO

LOBATO
PARA TODOS
>> Desde o começo desse ano, a obra de

Monteiro Lobato está em domínio público, já que
em 2018 a morte do autor completou 70 anos.
Isso significa que os direitos autorais não são
mais de exclusividade de seus descendentes.
Na prática, o resultado é que o público terá
acesso a muitos lançamentos das histórias desse
ícone da literatura infantojuvenil brasileira.
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Monteiro Lobato é tão importante
na produção literária para crianças que
o Dia Nacional do Livro Infantil é comemorado na data de seu nascimento,
18 de abril. Para o professor e doutor
em Letras João Luís Ceccantini, o escritor marcou a literatura infantil brasileira em “antes e depois”.

Literatura / LER&CIA
REPRODUÇÃO/
DIVULGAÇÃO

IMAGENS: DIVULGAÇÃO

PARA LER
SOBRE
LOBATO

MONTEIRO LOBATO (1882-1948)
REINAÇÕES DE MONTEIRO
LOBATO: UMA BIOGRAFIA

Companhia das Letrinhas
MARISA LAJOLO, LILIA MORITZ SCHWARCZ
R$ 59,90
Com um tom leve e divertido, essa é a
biografia completa de Monteiro Lobato para
crianças, a partir de seu próprio relato.

Ceccantini, que também é autor
da obra premiada Monteiro Lobato,
livro a livro, considera que a produção literária para crianças no Brasil era “pedagogizante” e moralista.
“Lobato se viu descontente com a
produção da época por duas razões:
eram obras chatas e sem imaginação,
além de histórias pouco brasileiras”,
comenta.
Para mudar essa situação, o escritor decidiu investir na literatura infantil e, então, nasceu A menina do narizinho arrebitado, em
1920. Essa foi a sua primeira história voltada para crianças. Posteriormente, tornou-se o capítulo inicial
de Reinações de Narizinho (1931),
obra que apresenta a turma do Sítio do Picapau Amarelo. “Os livros
infantis de Monteiro Lobato foram
– e continuam sendo – importan-

Nascido em 18 de abril de 1882, José Bento Renato
Monteiro Lobato formou-se em Direito e atuou como
promotor público. Entretanto, desde os tempos de
escola e universidade, esteve envolvido com a produção
literária. Colaborou com jornais estudantis e escreveu
artigos para diversos veículos de comunicação, inclusive
o maior jornal da época: O Estado de S. Paulo.
Na sua produção de livros infantis, Lobato somou
mais de 20 obras e diversos contos. Morreu após dois
acidentes vasculares cerebrais, aos 66 anos.

tes porque permitem que as crianças se envolvam em
aventuras incríveis na companhia de uma turma muito
divertida, independente e inventiva”, considera Marisa
Lajolo, professora, pós-doutora, pesquisadora da obra de
Lobato e autora do livro Reinações de Monteiro Lobato:
Uma biografia.
As histórias emocionantes vividas no Sítio do Picacapau Amarelo encantaram crianças ao longo das décadas, continuam fazendo sucesso até hoje e conquistarão
as gerações futuras. Isso porque levam os pequenos leitores a experiências fantásticas que parecem ter saído direto de sua imaginação. Ir à Lua, caçar o Saci-Pererê, ter
um rinoceronte como animal de estimação são apenas
algumas das divertidas aventuras vividas por Pedrinho,
Narizinho, a boneca Emília e outros amigos.
Com a entrada da obra em domínio público, os livros
do autor devem ganhar novas versões nos próximos meses. “Isso traz vantagens para os leitores. Financeiramente, a concorrência entre as editoras representa a chance
de barateamento do livro; ao mesmo tempo, diferentes
edições de uma mesma obra podem levar aos leitores in>>>
terpretações variadas”, afirma Marisa.
JULHO E AGOSTO DE 2019
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LER&CIA / Literatura
PARA LER LOBATO
Reinações de Narizinho é o livro que nos apresenta os
personagens da turma. A obra traz uma série de aventuras
independentes, a maior parte passada no Sítio do Picapau
Amarelo, embora aconteçam também em outros lugares,
como o Reino das Águas Claras e o País das Fábulas.

EMÍLIA NO PAÍS
DA GRAMÁTICA

Ciranda Cultural
R$ 24,90
Pedrinho não
quer estudar
durante as férias,
quer se divertir!
Para a boneca
Emília, uma
viagem ao País
da Gramática
pode esclarecer
todas as dúvidas
de forma bem
mais prática.
CAÇADAS DE
PEDRINHO

Ciranda Cultural
R$ 24,90

REINAÇÕES DE NARIZINHO
- EDIÇÃO DE LUXO

Pedrinho, o neto
corajoso de Dona
Benta, adora
desafios. O mais
novo deles é
caçar onças na
floresta. Mas os
animais não vão
deixar barato.

Companhia das Letrinhas
R$ 64,90

REINAÇÕES DE NARIZINHO

Autêntica
R$ 44,90

REINAÇÕES DE NARIZINHO

Ciranda Cultural
R$ 24,90

O PICAPAU AMARELO

Autêntica
R$ 39,80

A turma do sítio se encontra
com seres da mitologia
grega, personagens de
contos de fadas europeus e
figuras clássicas da literatura.
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FÁBULAS

Ciranda Cultural
R$ 24,90
Dona Benta lê
para a turma os
maiores clássicos
de Esopo,
além de outras
histórias incríveis.

Literatura / LER&CIA
QUEM É QUEM NO SÍTIO
DO PICAPAU AMARELO?
Conheça mais sobre alguns
dos personagens de Monteiro
Lobato e procure os nomes
no caça-palavras a seguir.

DONA
BENTA

Ela é dona do famoso Sítio e
avó de Pedrinho e Narizinho.
Está sempre contando histórias
fantásticas aos netos.

CAÇA-PALAVRAS
Encontre também outros personagens que aparecem nas
histórias: Cuca, Tio Barnabé, Saci, Rabicó e Quindim.

G E R A D A M E R U G E S R O R S O
O N O Q U I N D I M A T E D C A O T
S N T S A L A F O T O I M A I B D I
F A U S P T E M I L I A E M S I A O
A R E A R A Q U E B O N D C E C S B
V I S C O N D E D E S A B U G O S A
T Z M I A D E I T A E S M C E T E R
E I E M Z A F E M R I T O A D N U N
R N R D O N A B E N T A M R O Q U A

PEDRINHO

É neto de Dona Benta.
Vive na cidade, mas
adora passar as férias no
Sítio. É muito corajoso e
gosta de viver aventuras,
mesmo as mais perigosas.

I H O V E R A G U I M C R O P N I B
O O H P S E D P E D R I N H O A L E
S E N A S T O S G A E A T A S R A S

NARIZINHO

É a neta de Dona Benta, prima
de Pedrinho e ama a vida no
Sítio. Chama-se Lucia, é muito
inteligente e carinhosa.

IMAGENS: DIVULGAÇÃO

EMÍLIA

É a famosa boneca falante
de Narizinho, que vive
arrumando confusão. Às
vezes é briguenta, mas
tem um coração de ouro.

VISCONDE
DE SABUGOSA
Ele é um boneco de sabugo
de milho extremamente
inteligente. Ama ler,
pesquisar e passar
tempo entre os livros.

TIA
NASTÁCIA

Trabalha no Sítio e é
a “segunda avó” das
crianças. Cuida de todos
com carinho e também
adora contar histórias.

JULHO E AGOSTO DE 2019
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LER&CIA / Informática & Tecnologia

POR R$ 109,90

POR R$ 29,90

DE R$ 349,90

POR R$ 329,90

DE R$ 69,90

POR R$ 49,90

CARTÃO MICRO SD XC
64GB ULTRA CLASSE

FONE DE OUVIDO ROSA
SHE3700PK00

CONTROLE DUALSHOCK
PS4 MIDNIGHT BLUE

MOUSE WIRELESS M170

Sandisk

SHE3700PK00/ Philips

Sony

Cartão micro SD com interface
SDXC, até 64 GB para capturar, carregar e armazenar, velocidade de
transferência de até 80MB/s, apresentando a classe 10 para Full HD.

Fone de ouvido rosa com potência
de 20Mw, impedância de 16 Ohms,
conector de 3,5mm (folheado a
ouro) e cabo de 1,2 m. Prático para
ser levado a qualquer lugar.

O controle sem fio DualShock 4
para o sistema PlayStation 4 define
esta geração de jogos, combinando
recursos revolucionários e conforto
com controles precisos e intuitivos.

O mouse Logitech M170 reúne toda
a confiabilidade de um mouse com
fio e a conveniência de um mouse
sem fio. Perfeito para trabalhar e
também para atividades de lazer
em seu computador.

DE R$ 399,90

POR R$ 299,90

DE R$ 29,90

POR R$ 19,90

DE R$ 109,90

POR R$ 99,90

Logitech

DE R$ 249,90

POR R$ 239,90 (CADA)

GOOGLE CHROMECAST
3 IMPORTADO

FONE DE OUVIDO
FN100 PRETO

HEADSET GAMER USB
PRIME HS201 PRETO

MORTAL KOMBAT 11

Google

Oex

Oex

Suas especificações trazem capacidade para reproduzir vídeos via
streaming com resolução Full HD
a 60 quadros por segundo, sendo
compatível com Android, iPhone
(iOS), macOS e Windows.

Esse fone de ouvido propicia som
de alta definição, ideal para music
players e smartphones. Traz um par
de plugues de silicone extra, cabo
com 1.2 m de comprimento e plugue P2 de 3.5 mm.

Esse headset ideal para gamers
traz conexão USB, cabo trançado,
controle de voz e volume no cabo,
microfone com haste ajustável, revestimento do fone acolchoado e
som de alta definição.

Mortal Kombat está de volta e
melhor do que nunca na nova
evolução dessa franquia icônica.
As novas Variações Customizadas
de Personagem oferecem controle
sem precedentes para personalizar
os lutadores.

DE R$ 999,90

POR R$ 798,90
IMPRESSORA
MULTIFUNCIONAL INK
TANK WI-FI 416
HP

Com tecnologia jato de tinta térmico, impressão colorida, impressão
de páginas mensal recomendada:
de 400 a 800.
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Warner Games

POR R$ 219,90

POR R$ 89,90 (CADA)

POR R$ 89,90 (CADA)

CALCULADORA
CIENTÍFICA 553
FUNÇÕES CLASSWIZ

POKÉMON SOL E LUA BOX
DARKRAI COM MINIATURA
LENDAS LUMINESCENTES

POKÉMON LENDÁRIOS BOX
ZYGARDE-GX BRILHANTE

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

Copag

Calculadora científica em português com 553 funções, incluindo
função planilha, menu com ícones,
display de alta resolução e QR
Code.

Essa coleção inclui uma miniatura
esculpida de pokémon e uma carta
holográfica promocional jogável de
Darkrai como um pokémon brilhante raro.

Com esta coleção, você obterá uma
carta holográfica promocional jogável, uma carta extra grande impressionante deste Pokémon-GX
lendário e muito mais. Sua coleção
nunca mais será a mesma!

Copag

Ofertas válidas de 04/07/2019 a 01/09/2019, ou enquanto durarem os estoques. Imagens meramente ilustrativas.
O estoque e os preços de produtos deste informe publicitário estão sujeitos à alteração sem aviso prévio.

DE R$ 179,90

concurso de

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

edição do tradicional Concurso de Contos. Ao todo, foram
mais de mil inscritos de todo o país, dos quais foram
selecionados seis vencedores, entre eles: A melancia, de
Isabel C. L. Brambilla, de Foz do Iguaçu, no Paraná.

ILUSTRAÇÃO: FELIPE LIMA

A MELANCIA

A moça chegou ao ponto de ônibus
ofegante. O calor estava insuportável. Pegou o lenço de papel e secou
delicadamente o rosto. Aproveitou a
tela do aparelho para conferir o visual. Ainda bem que o rímel enviado pela amiga que morava na Suíça
era de marca boa e não escorria fácil.
“Suíça, frio, neve, roupas chiques,
botas de cano alto”. Desde menina
que sonhava em conhecer a Europa. O barulho do velho ônibus na estrada esburacada trouxe ela de volta
à realidade. A porta abriu com um
solavanco. O idoso a sua frente demorou para entrar carregando uma
bolsa enorme e pesada. No final da
fila uma senhora com uma melancia
enorme nos braços xingou motorista

e cobrador por “não tirarem a bunda do banco para ajudar os passageiros”. Depois de todos embarcados
o motorista acelerou bruscamente, de próposito. Para não cair a senhora soltou a melancia que, como
se tivesse vida própria, girou a roleta
e foi parar, intacta, no meio do corredor, arrancando gargalhadas de
todos. A mulher tentou ir ao resgate gritando “minha melancia!”, mas
o cobrador travou a catraca. “Desculpa dona, mas se a senhora girar
a roleta de novo, vai ter que pagar
duas passagens”, disse ele. “Mas por
quê?”, perguntou a mulher, incrédula. “Porque se não vai dar furo no
meu caixa”, respondeu ele. “Mas foi
um acidente!” gritou a senhora ner-

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

LER&CIA

vosa. “Imagina se eu tivesse que pagar todas as vezes que alguém gira a
catraca sem querer. Não me sobraria salário no final do mês”, explicou
sem muita paciência. O ônibus parou repentinamente, a melancia voltou rolando e parou na catraca. Mais
risos. O motorista virou-se e disse
ironicamente “se a senhora não tem
dinheiro eu pago sua passagem, mas
senta logo antes que caia também,
vozinha” ao que ela respondeu bufando de raiva “vozinha é a senhora
sua mãe, seu abusado!, pode deixar
que eu pago a minha passagem e da
minha melancia também!”, ao mesmo tempo que procurava o dinheiro na bolsa. Passou a roleta e pegou
a melancia do chão, como se segurasse um bebê. Analisou os bancos
vazios. Parou ao lado da moça e pediu: “Você pode sentar no banco de
trás minha filha?”. A moça detestava
sentar no banco do corredor porque
quando o ônibus enchia as pessoas
ficavam esbarrando nela, mas gostava menos ainda de confusão. Deu
um sorriso sem graça e trocou de assento. A senhora colocou a melancia
em um banco e sentou-se no outro,
uma mão segurando a fruta. Todos
que entravam olhavam curiosos para
a estranha passageira “sentada” ao
lado da senhora. Coube a um exausto e desavisado professor, carregado
de livros e cadernos, a infeliz ideia
de pedir “Será que a senhora poderia
pegar sua melancia no colo para eu
me sentar?”. A mulher sorriu e respondeu “Desculpa moço, mas não
posso não”. Surpreso com a resposta ele sugeriu “Eu posso carregá-la
para a senhora”. Olhando em volta
com o dedo em riste ela disse bem
alto “olha moço, minha melancia
pagou passagem igual todo mundo
aqui, então ela tem direito de viajar
sentada. Se não gostou, conversa lá
com o cobrador”. l
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LER&CIA / Games
FOTOS: DIVULGAÇÃO/ACTIVISION

CRASH
TEAM RACING:
NOSTALGIA E NOVOS GRÁFICOS
>> As remasterizações, famosas na indústria

do cinema e da música, parecem ter chegado
de vez ao mundo dos videogames. Neste caso,
a técnica consiste em adaptar uma “velha”
história à capacidade de processamento dos
atuais consoles, com novos gráficos, jogabilidade
e trilha sonora. A série de lançamentos mexe
com o lado nostálgico dos gamers. Isso porque,
na maior parte dos casos, já são cerca de
20 anos da estreia original dos títulos.

Nessa onda, um dos remakes que prometem mexer com os fãs é o jogo Crash
Team Racing: Nitro Fueled, lançado no final de junho. Nele, Bandicoot e sua turma se aventuram no mundo das corridas,
que, no game, não exigem só velocidade,
mas também habilidade para “torpedear”
os concorrentes e se livrar de armadilhas
no asfalto. Além de uma completa atualização nos gráficos e trilha sonora, a promessa da desenvolvedora é de disponibilizar novas pistas e karts para os jogadores.
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Games / LER&CIA
IMAGENS: REPRODUÇÃO

O JOGO ORIGINAL

O game foi originalmente lançado
em 1999 para o primeiro PlayStation.
A franquia do famoso marsupial teve
um relançamento recente, Crash Ban
dicoot N. Sane Trilogy, que atingiu
a marca de 10 milhões de unidades
vendidas em pouco mais de um ano e
meio no mercado.
“Jogos assim, como Crash Bandicoot, fazem um sucesso gigantesco por
causa dos fãs antigos, que queriam relembrar e também pelos novos, que
querem experimentar um clássico que
nunca viram. Acaba sendo um jogo
novo para alguns”, explica Gabriel Seibel, do site Manual dos Games.
Crash Team Racing foi lançado na
esteira da segunda versão de Mario
Kart, que fazia sucesso no Nintendo
64 e estreou em 1996. Aproveitando-se do maior poder de processamento do PlayStation sobre o rival, o jogo
contava com gráficos de ponta, que
poucos outros títulos conseguiam reproduzir. Mas esse não foi o único
destaque.
Segundo Seibel, a trilha sonora é
uma das melhores em jogos daquela
geração, com músicas que se adaptam
às pistas e atraem o jogador para o ambiente mostrado na tela. Outro destaque apontado por ele é a profundidade dos personagens e diálogos.
“A qualidade da dublagem e o
conteúdo que eles têm adicionam
muita profundidade a um jogo, exibindo personalidades e traços únicos”, aponta o especialista. Até a
“zoeira” dita por eles durante as corridas, ao ultrapassar adversários, era
diversificada.
Outro diferencial é a presença de
um modo história para ser jogado na
modalidade de single player. Por ter
vindo depois, Crash Team Racing
pode até ter sido uma cópia, mas, segundo Gabriel Seibel, ele representou
uma melhora considerável em relação
ao Mario Kart.

O novo Crash
Team Racing traz
toda a emoção
do jogo de 1999,
com os gráficos
de 2019.

ONDA DE
REMASTERIZAÇÕES

CONHEÇA
O JOGO

CRASH
TEAM RACING:
NITRO FUELED
Activision
R$ 179,90

A lista de jogos que foram remasterizados não
para de crescer. Entre eles está Resident Evil
2, um estrondoso sucesso de 1998, também
lançado originalmente para o PlayStation 1.
O título arrepiou uma geração de gamers
com a aventura dos policiais Leon e Clair,
que precisam impedir uma invasão zumbi
em Racoon City. Segundo a desenvolvedora,
Capcom, o título vendeu três milhões de
cópias apenas na primeira semana do
relançamento, no final de janeiro deste ano.
“Então cada jogo que foi remasterizado tem
tudo para vender bem. Tanto para os antigos
fãs que jogaram o original, quanto para quem
conheceu o game agora”, completa Seibel.
Outras remasterizações recentes destacadas
por ele são Uncharted: The Nathan
Drake Collection; Call of Duty: Modern
Warfare; The Elder Scrolls V: Skyrim
Special Edition; Dark Souls; Shadow of the
Colossus; Okami HD e The Last of Us.
Entre os mais esperados, Gabriel Seibel
cita The Legend of Zelda: Link’s Awakening
(para 2019) e, ainda sem data prevista, o
extremamente aguardado Final Fantasy VII.
Falando de Call of Duty, há rumores de que
uma remasterização do Modern Warfare 2 seja
anunciada em breve por Activision e Infinity
Ward. Segundo o especialista do Manual dos
Games, esse é considerado por muitos o melhor
Call of Duty já feito. A série tem quase 15 anos
e mais de uma dúzia de títulos lançados. l
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LER&CIA / Papelaria

PARA QUEM AMA LER!

DE R$ 99,90

LANÇAMENTO!

POR R$ 89,90
FLAT BALL AIR POWER
BR371/ Multikids

Jogar bola dentro de casa sem
quebrar nada nem sujar as paredes
é possível! Com a Flat Ball da Multikids, os pais podem ficar despreocupados com qualquer acidente
e as crianças vão se divertir muito.

O HOMEM QUE ODIAVA
MACHADO DE ASSIS

A CIÊNCIA DA
FELICIDADE
DE R$ 44,90

DE R$ 39,90

R$ 40,40

POR

POR

R$ 33,90

DE R$ 54,90

POR R$ 49,90
BOX DE ATIVIDADE PIXAR
TOY STORY 4 DISNEY
Copag

Com minijogos, o box inclui
cartas holográficas, lâminas com
atividades variadas, uma caixa
de giz e uma cartela de adesivos.
Garanta a diversão das crianças!

UMA MULHER NA
ESCURIDÃO
DE R$ 39,90
POR

R$ 31,90

MAIS DE CHARLIE DONLEA!
DE R$ 62,90

POR R$ 57,90
JOGO DE
BARALHO 139
REI DO BARALHO
2 UNIDADES

A GAROTA DO LAGO

DEIXADA PARA TRÁS

DE R$ 39,90

DE R$ 49,90

R$ 31,90

POR

POR

R$ 39,90

NÃO CONFIE EM
NINGUÉM

Esta é uma lata comemorativa EDIÇÃO LIMITADA pra você decorar
sua casa e se divertir, compartilhando bons momentos com quem
você mais gosta. Com esta lata especial você pode levar suas cartas
para onde quiser.

DE R$ 49,90
POR

R$ 39,90

NÃO PODE FALTAR!

FUJA DA FARMÁCIA
DE R$ 99,90
POR

56

R$ 86,90

ONDE MORA O
CORAÇÃO

DE R$ 49,90

DE R$ 44,90

POR

POR

R$ 38,90
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AS 16 LEIS DO SUCESSO

R$ 39,90

R$ 35,30

R$ 147,50

CADERNO EXECUTIVO
COM ELÁSTICO
CAMBRIDGE

MOCHILA COM
ALÇA ACADÉMIE
GRAFISMO III AZUL

241997/ Tilibra

241610/ Tilibra

Este caderno contém 80 folhas de
papel creme 90 g, nas opções com
e sem pauta. A capa é feita com
papel especial e possui fechamento em elástico. Dimensões: 128x208
mm.

Possui bolso frontal, parte interna
forrada e um bolso com zíper para
guardar acessórios. Traz base e detalhes em material sintético, fechamento em cordão e aba em botão
imantado.
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Ofertas válidas de 04/07/2019 a 01/09/2019, ou enquanto durarem os estoques. Imagens meramente ilustrativas.
O estoque e os preços de produtos deste informe publicitário estão sujeitos à alteração sem aviso prévio.

99492/ Copag

Papelaria / LER&CIA

R$ 99,90

R$ 119,90

R$ 22,70

JOGO AVENTURA DOS
BRINQUEDOS TOY STORY 4

JOGO DETETIVE
VELHO OESTE

2625/ Toyster

0132/ Estrela

APARADOR LIVROS
BIBLIOCANTO VERMELHO

Divirta-se nesta emocionante
aventura para ganhar mais pontos!
Junte as melhores habilidades de
cada personagem de Toy Story e
esteja preparado! Componentes:
30 fichas de ponto, uma roleta, 10
fichas de desafio, 28 cartas e um
super tabuleiro 70,5 x 16,0 cm.

Em uma cidade no velho oeste
aconteceu um terrível crime. Agora, todos são suspeitos, inclusive
você! Para vencer esse emocionante e empolgante jogo de tabuleiro,
você precisará usar seu lado detetive para descobrir quem realmente
cometeu este crime.

DE R$ 399,00

POR R$ 359,00

DE R$ 380,60

POR 349,00

GLOBO TERRESTRE
HISTÓRICO 30 CM
ILUMINADO COM
LED BIVOLT

GLOBO TERRESTRE
GOLD CLASSIC
30 CM COM LED AZUL
NATIONAL GEOGRAPHIC

310368 NV/ Libreria

Tecno

Este globo terrestre traz informações demográficas, centros populacionais, ilhas e países. Dimensões
31x31x33 cm.

Globo terrestre iluminado com lâmpada LED. Tem indicações dos continentes, países, cidades, oceanos e
muito mais.

292.8/ Acrimet

Fabricado em metal, é ideal para
organizar livros, revistas, pastas e
catálogos no escritório, em casa
ou em qualquer lugar. Mantém os
livros organizados, evitando que os
demais escorreguem ao tirar um.
Dimensão: 10x11x17 cm. Embalagem com um par.

DE R$ 86,00

DE R$ 52,00

POR R$ 79,90

POR R$ 49,90

CANETA ESFEROGRÁFICA
MASTER GOLD FUMÊ
YW19968F/ Crown

Caneta elegante, prática, com corpo de metal em dois tons: ouro e
cinza fumê. Ela ainda conta com
sistema de torção e escrita na cor
azul.

CANETA ESFEROGRÁFICA
LUXURY PRATA
COM DOURADO
ZP12025S/ Zoot

Com corpo prateado e detalhes em
dourado, esta caneta é elegante e
prática na medida certa para todas
as ocasiões.

Áudio e Vídeo

LANÇAMENTO
DISPONÍVEL A
PARTIR DE
24.07.19

R$ 39,90

R$ 109,90

R$ 52,90

DVD NÓS

DVD HARRY POTTER - A
COLEÇÃO COMPLETA
8 FILMES (8 DVDS)

DVD IVETE SANGALO - LIVE
EXPERIENCE (2 DVDS)

Warner Video

O show, gravado em SP, além dos
grandes sucessos como “Céu da sua
boca” e “Levada louca”, apresenta as
inéditas “Grão de areia”, com a participação de Ferrugem e “O nosso
amor venceu”, com Marília Mendonça.

Universal Pictures

Adelaide (Lupita Nyong’o) e Gabe
(Winston Duke) decidem levar a
família para uma casa de veraneio.
Eles vão com os filhos, mas quando
começam a aproveitar a viagem, a
chegada de um grupo misterioso
muda tudo.

Acompanhe a saga do menino que,
aos 11 anos, recebe um convite para
estudar em Hogwarts. Nesta edição
especial você confere os oito filmes
do bruxinho mais famoso do mundo.

Universal Music
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LER&CIA / Vingadores

PARA ASSISTIR
BLU-RAY
DOUTOR
ESTRANHO

A JORNADA DOS

VINGADORES

AO PASSADO

>> Vingadores: Ultimato chegou aos cinemas no final de

abril — e se você AINDA não assistiu, melhor pular essa
matéria, ok? Pois o texto contém spoilers. Dito isso, vamos
ao que interessa: a obra que encerra o arco principal do
Universo Cinemático da Marvel (MCU, da sigla em inglês)
tem uma série de referências a alguns dos outros 21 filmes
que construíram a narrativa que agora chegou ao fim.

O exemplo mais marcante é
quando os Vingadores, na
sua busca pelas seis Joias do
Infinito, literalmente revisitam
filmes anteriores. Essa volta ao
passado foi a forma encontrada
pelos heróis para recuperar as
58
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gemas destruídas por Thanos,
que queria impedir que seu
plano de eliminar metade da
vida no universo fosse desfeito.
Nessa viagem pelo tempo, eles
“invadem” alguns dos filmes da
Marvel. Confira quais são eles:

DISNEY
R$ 29,90

BLU-RAY OS
VINGADORES
DISNEY
R$ 29,90

BLU-RAY
VINGADORES:
GUERRA
INFINITA
DISNEY
R$ 29,90

BLU-RAY THOR:
O MUNDO
SOMBRIO
DISNEY
R$ 29,90

BLU-RAY
GUARDIÕES
DA GALÁXIA
DISNEY
R$ 29,90

JOIAS DA MENTE, DO
ESPAÇO E DO TEMPO
Os Vingadores (2012) /
Doutor Estranho (2016)
O primeiro pulo de nossos heróis
é para sete anos atrás. Nova
York está sob ataque do exército
Chitauri, comandado por Loki,
o irmão adotivo de Thor. Com
o objetivo de obter a Joia do
Espaço, Thanos municia o
asgardiano com a Joia
da Mente. Com ambas na
cidade, o local é perfeito
para que os Vingadores
matem dois coelhos com
uma cajadada só. Com o
humor tradicional da Marvel,
o que se segue são cenas dos
bastidores da batalha, com
Capitão América, Homem de
Ferro, Hulk e Homem-Formiga
atuando para obter as joias. Após
uma trapalhada ou outra — e uma
briga do Capitão América contra
ele mesmo — a Joia da Mente é
obtida, enquanto a do Espaço…
Bem, esta exige um trabalho maior
e um pulo dos nossos heróis até a
década de 1970. A essa altura, dois
“reencontros” icônicos acontecem:
Tony e seu pai, Howard Stark, e
Capitão América e Peggy Carter,
seu par romântico do passado.
A visita ao primeiro filme dos
Vingadores ainda rende um bônus.
A Joia do Tempo também está
em Nova York, em 2012. Embora
a personagem só tenha sido
introduzida posteriormente no
MCU, no filme Doutor Estranho
(2016), a Anciã é vista no topo de
prédios, ajudando a combater a
invasão alienígena. Bruce Banner
é o escolhido para negociar com
ela a obtenção da gema. Após
muita discussão, a guardiã da joia
resolve ceder aos pedidos do Hulk
ao saber que Stephen Strange
a entregou voluntariamente a
Thanos durante a batalha entre
ambos em Titã, passada em
Vingadores: Guerra Infinita (2018).

JOIA DA REALIDADE
Thor: O Mundo Sombrio (2013)
Rocket e Thor voltam seis anos no
tempo para Asgard. O objetivo é obter
a Joia da Realidade, também chamada
de “éter”. Em forma gasosa, a gema está
impregnada em Jane Foster, a namorada do
deus do trovão. Devastado pela derrota para
Thanos, o asgardiano não consegue ajudar o
colega na missão e acaba tendo um reencontro
com sua mãe. O diálogo ocorre pouco antes
de ela ser morta por um elfo negro — e a
conversa acaba ajudando Thor a recobrar
parte da confiança. A visita ao passado
(e ao planeta natal) rende também outro
bônus para Thor: seu martelo, Mjölnir, que
foi destruído pela sua irmã-vilã Hela durante
Thor: Ragnarok (2017). No fim das contas,
Rocket consegue capturar o éter e ambos
cumprem sua parte no plano dos Vingadores.

JOIAS DO PODER
E DA ALMA
Guardiões da Galáxia (2014) /
Vingadores: Guerra Infinita (2018)
Nebulosa e a Máquina de Combate retrocedem
cinco anos no tempo e vão até o planeta
Morag para recuperar a Joia do Poder. O plano
é interceptar Peter Quill, o ‘futuro’ líder
dos Guardiões, antes que ele a recupere
de uma edificação abandonada. A ideia é
parcialmente bem-sucedida, com Rhodey
conseguindo voltar ao presente com a
gema. Mas Nebulosa acaba presa no passado
e Thanos consegue, por meio da leitura dos
implantes cibernéticos dela, descobrir o plano
dos Vingadores e articular seu contra-ataque.
Pegando carona com os dois estão Viúva
Negra e Gavião Arqueiro, que têm a missão de
viajar até Vormir e recuperar a Joia da Alma,
que foi mostrada pela primeira vez em Guerra
Infinita. Ao chegar ao planeta, eles descobrem
por meio do Caveira Vermelha (vilão do
primeiro Capitão América) que a gema exige
um preço: uma alma por outra. E os Vingadores
então vivem um dos momentos mais tocantes
do filme, onde Clint e Natasha “decidem” quais
dos dois morrerá para cumprir o plano de
desfazer o estalo de Thanos e trazer de volta
à vida metade da população do universo. l
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LER&CIA / Entrevista
ILUSTRAÇÃO: FELIPE LIMA

Sobre a vida,
SOBRE A MORTE
Por Roberta Braga

>> Ana Claudia Quintana Arantes é médica geriatra,

formada pela USP, especialista em cuidados paliativos e
suporte ao luto e autora do livro A morte é um dia que
vale a pena viver, no qual compartilha sua experiência de
20 anos cuidando de pacientes que estão no fim da vida.
Mais do que falar de morte, ela escreveu a obra para trazer
uma reflexão sobre a importância de valorizar o dia de
hoje e para lembrar aos leitores que o amor e as relações
que cultivamos ao longo da vida são o que realmente
importa. Sobre os tantos casos terminais que acompanha
em seu trabalho, ressalta a importância de levar conforto às
pessoas que estão vivendo seus últimos dias. Em entrevista
exclusiva à revista LER&CIA, Ana Claudia fala sobre o
tabu que envolve o fim da vida, o sofrimento inevitável
e a empatia com a qual devemos guiar nosso olhar para
quem está enfrentando essa fase natural da existência.

LER&CIA | Por que a morte é um grande tabu em nossa sociedade?
Ana Claudia Quintana Arantes | Porque as pessoas têm muita dificulda-

de de lidar com a sua própria percepção de vida, de qualidade, vida
consentida, valor e significado. Então, o adiamento das nossas prioridades, da nossa lucidez frente ao que realmente importa ser vivido no
tempo em que a gente está por aqui é algo que dificulta muito conversar sobre a morte. Existe esse tabu que falar sobre a morte dá azar,
é mórbido, vai antecipar os fatos, mas o que eu vejo é uma incapacidade das pessoas falarem sobre a própria vida. E falar sobre a morte te
coloca de cara com o que faz sentido na sua vida e isso é muito difícil.
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De onde vem esse medo tão grande da
morte?
As pessoas têm medo de tomarem
providências compatíveis com compromisso e responsabilidade de uma
vida digna, boa de ser vivida. Então,
dizem que têm medo da morte, mas
na verdade elas a buscam da maneira mais estúpida possível. Em geral,
quando você encontra uma pessoa
que diz ‘ah não quero falar sobre a
morte, quero a falar sobre a vida, quero aproveitar a vida’, ela está dizendo
que vai fazer grandes bobagens, tipo
beber muito, comer muito, transar
muito, porque acredita que o prazer
é o sentido da vida. Mas isso pode estar presente na realização de algo que
te desafia e aí você tem o prazer da
superação. Penso que as pessoas deveriam trocar medo por respeito, porque elas iriam olhar para a morte de
uma maneira muito mais digna.
Acha que hoje, por vivermos em uma
sociedade cada vez mais apressada e
atarefada, temos a sensação que estamos desperdiçando nossas vidas?
As pessoas não dão valor ao tempo.
O Sêneca (pensador da época do Império Romano), em um livro que se
chama Sobre a brevidade da vida, diz
que o ser humano consegue defender tudo na existência, menos o tempo. Então, as pessoas não dão valor ao
tempo, o desperdiçam em relações
abusivas, em trabalhos totalmente
sem sentido. Elas torcem para o dia
acabar rápido, para chegar logo as
férias e a aposentadoria. E isso é um
desperdício que não tem volta, não
dá para você dizer que está poupando
o tempo para poder viver mais tarde,
isso é uma grande ilusão. As pessoas
acabam relacionando essa falta de
responsabilidade com o tempo como
algo que faz parte do dia a dia, você
tem que sofrer em um emprego ruim
para um dia se aposentar, tem que
viver uma relação ruim porque não

Entrevista / LER&CIA
VICTOR MORYIAMA

E do que as pessoas sentem orgulho em
suas vidas?
Vejo que elas se orgulham de tudo
que deixam de legado para o mundo, de tudo que puderam transformar no mundo e no coração de
quem amam. Também de perceber que são amadas, que vão fazer
falta, uma falta gostosa, uma saudade de verdade. Sentem orgulho
do que foram e do que ainda estão
sendo, pela coragem de enfrentar a
própria morte.

“

Penso que as
pessoas deveriam
trocar medo por
respeito, porque elas
iriam olhar para a
morte de uma maneira
muito mais digna.”

quer ficar sozinho, faz a vontade de
todo mundo porque quer ser aceito na
hora de morrer. Ninguém morre no
seu lugar ou vai ocupar esse espaço de
protagonismo da sua vida, nem que
seja nesse último tempo.

de que você tenha coragem de olhar
para a sua morte com essa dignidade.
Se você for uma pessoa covarde e não
conseguir ter esse olhar sobre o que
é importante, terá desperdiçado uma
vida inteira.

No livro Por um fio, Drauzio Varella
relata as reações mais diversas de seus
pacientes no fim da vida, que vão da revolta ao silêncio ou até mesmo a aceitação. Você também observa isso no seu
dia a dia?
A finitude da existência para os pacientes descrita no livro do Drauzio
Varella é o dia a dia da nossa vida,
todo mundo vai enfrentar isso. Você
vai precisar de um pouco de silêncio
para contemplar todo o seu trajeto até
aqui. Isso é uma coisa óbvia, não é
algo que temos que nos preparar, que
vai acontecer com todo mundo, des-

Com base nos pacientes que você
acompanhou, quais os maiores arrependimentos e orgulhos sobre suas vidas?
Não busco essa informação com os
pacientes que cuido, porque isso é
uma pergunta que considero cruel
e ela vai satisfazer apenas a minha
curiosidade, não está como pauta de
prioridade no dia a dia do meu trabalho. Quando provoco essa reflexão sobre arrependimento, gero sofrimento nas pessoas. Então, é muito
bom que todo mundo pense nos arrependimentos antes de ter o diagnóstico de uma doença que ameace a
continuidade da vida, porque grande
parte dos arrependimentos que possamos vir a ter hoje ainda permitem
uma mudança. Mas se você estiver
com uma doença muito grave, numa
fase avançada, não vai ser arrependimento, vai ser lamento. Você perdeu
a entrada principal de retorno para
sua história e agora resta pouco combustível e não vai dar tempo de refazer a sua vida. Então, não pergunto
sobre arrependimentos e sim sobre
projetos, o que você quer fazer de diferente com a sua vida agora?

LEIA
A MORTE
É UM DIA
QUE VALE
A PENA
VIVER
Editora
Sextante
R$ 34,90

É possível nos prepararmos para a morte, tanto a nossa quanto a de pessoas
próximas, para que isso não signifique
um sofrimento tão grande?
Você vai sofrer muito. Essa coisa de
que vou me preparar para a morte
das pessoas que amo para não sofrer é uma estupidez, porque se tem
amor, tem dor. E ela é proporcional
ao amor, então se você ama muito,
vai doer muito. O que faz você se
preparar é aproveitar muito bem o
tempo que tem com essa pessoa. Então, a recomendação do preparo da
morte de alguém é ame muito essa
pessoa, todos os dias, todo o tempo
possível que puder estar com ela.
Isso vai fazer com que a dor imensa e intensa que vai viver depois da
morte seja aliviada, curada, protegida e cuidada exatamente por esse
amor que foi vivido.
E qual seu maior aprendizado em todos
esses anos acompanhando pessoas que
estão perto da morte?
O maior aprendizado é que a vida
vale a pena, ela é muito boa. Ela acaba e a morte dá todo sentido nesse
tempo, nesse espaço. Eu costumo
dizer que morte não é o contrário de
vida, é o contrário de nascimento.
É o ponto final nesse tempo aqui. E
esse tempo tem valor porque a gente olha pra ele e pensa “puxa, valeu
muito a pena viver”. l
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AGENDA CULTURAL
Fique por dentro de alguns eventos que acontecerão nas lojas
da Livrarias Curitiba e Livrarias Catarinense em julho
PARANÁ
CURITIBA
ROCKING ALL MY DREAMS
Terça-feira, dia 16, 19h30
Livrarias Curitiba – Shopping Estação
Lançamento do livro, bate-papo e
sessão de autógrafos com Paulo Baron Rojo.
A obra traz histórias do Metal e Rock,
narra como é o trabalho de um produtor de shows nacionais e internacionais, como são os bastidores, o dia a
dia, como é crescer, cair, se erguer, se
recuperar e muito mais.
Paulo Baron Rojo é fundador da Top
Link Music, empresário e grande entusiasta do entretenimento mundial.
Baron, como é chamado por fãs e amigos, conquistou fama e sucesso na América Latina, transformando seu sonho de garoto em
uma das maiores empresas do ramo neste território.

OFICINAS CRIATIVAS COMPACTOR
Sábado, dia 20, 15h
Livrarias Curitiba – Shopping Palladium
Sábado, dia 20, 17h30
Livrarias Curitiba – Shopping Curitiba
Tragam as crianças e venham se divertir com o
uso dos produtos Compactor e as atrações educativas para toda família.
Nesse encontro os pequenos vão fazer um lindo brinquedo sustentável, utilizando material reciclado. As oficinas criativas serão coordenadas pelos profissionais do Ateliê Maria Flor, referência em
ações de entretenimento infantil.

LONDRINA
CLUBE DO LIVRO –
AMIGOS DE PALAVRA DAS
IRMÃS DE PALAVRA
Sábado, dia 13, 16h30
Livrarias Curitiba – Catuaí
Shopping Londrina
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Participe do clube de leitura, venha trocar ideias, compartilhar
histórias e ampliar seu conhecimento.
Nessa edição o tema a ser debatido é a obra Aos 7 e Aos 40, de João
Anzanello Carrascoza.
A mediação será feita por Dany Fran - jornalista, editora da RPC TV
e autora do romance Dias Nublados – e Kelly Shimohiro, psicóloga,
apaixonada por literatura e autora do romance O Estranho Contato.
Em 2015 as duas lançaram o site www.irmasdepalavra.com.br

MARINGÁ
CLUBE DO LIVRO –
AMIGOS DE PALAVRA DAS
IRMÃS DE PALAVRA
Sábado, dia 27, 16h30
Livrarias Curitiba – Maringá Park
Shopping Center
Participe do clube de leitura, venha trocar ideias, compartilhar histórias e ampliar
seu conhecimento.
Nessa edição o tema a ser debatido é a obra Velhos São os Outros,
de Andréa Pachá.
A mediação será feita por Dany Fran - jornalista, editora da RPC TV
e autora do romance Dias Nublados – e Kelly Shimohiro, psicóloga,
apaixonada por literatura e autora do romance O Estranho Contato.
Em 2015 as duas lançaram o site www.irmasdepalavra.com.br

PONTA GROSSA
CARTAS DE CRISTO
Terça-feira, dia 23, 19h30
Livrarias Curitiba - Shopping
Palladium
Participe da roda de conversa com a editora Solange Machado e descubra por
que esses livros conquistaram leitores
em diversos países.
Essas cartas são a semente da futura
evolução espiritual da humanidade.
Quantas pessoas já se perguntaram
quem Jesus realmente era e o que ensinava? Qual a natureza de Deus e o
propósito da vida? Este é um extraordinário relato em primeira pessoa
sobre tudo o que lhe aconteceu e o
porquê.

Agenda Cultural / LER&CIA
SÃO PAULO

Solange Machado encerrou sua carreira em
Ciências Humanas há
poucos anos e dedica-se a trazer para o Brasil,
com a Almenara Editorial, obras originais de
pura espiritualidade,
para além das religiões.

SÃO PAULO E DEMAIS CIDADES
GOTHIC GIRL
Quarta-feira, dia 24, 19h
Livrarias Curitiba – Vale Sul Shopping – São José dos Campos
Quinta-feira, dia 25, 19h

SANTA CATARINA

Livrarias Curitiba – Shopping Praça da Moça – Diadema

FLORIANÓPOLIS

Sexta-feira, dia 26, 19h
Livrarias Curitiba – Shopping Taboão – Taboão da Serra

DANÇA DAS
FLORES INSPIRANDO
VIDAS

Sábado, dia 27, 13h
Livrarias Curitiba – Shopping Leste Aricanduva – São Paulo capital
Domingo, dia 28, 14h

Quinta-feira, dia
4, 19h30

Livrarias Curitiba – Shopping Metrô Tucuruvi – São Paulo capital

Livrarias
Catarinense –
Beiramar Shopping

Lançamento do livro e sessão de autógrafos com Ricardo Manhães.
Participe do cotidiano da empoderada Gothic
Girl! Saiba como foi seu primeiro emprego, seu
namoro com o romântico Robby, sua banda
com os amigos Billy e Kurt e muitas outras histórias.

Lançamento do livro,
bate-papo e sessão
de autógrafos com
Laura Flores.
A autora nasceu em 1977 e teve seu segundo nascimento em 2005, quando sobreviveu à Síndrome
de Susac - uma vasculite cerebral raríssima em todo
planeta. Nessa nova jornada, ela descobriu que pode
inspirar pessoas com seu exemplo e palestras sobre
inclusão, acessibilidade e preconceito contra quem
tem alguma deficiência.
Laura Flores é escritora, palestrante, bailarina de
dança inclusiva e idealizadora do projeto Inspirando
Vidas.

Gothic Girl
Ricardo Manhães

Ricardo Manhães é ilustrador de destaque
no mercado europeu de quadrinhos de
humor, com 16 álbuns
publicados na França,
Bélgica e Holanda. Foi
indicado ao Troféu
HQ Mix, o Óscar dos
quadrinhos no Brasil,
na categoria Destaque
Internacional.

Estimule a imaginação e a criatividade das crianças!

Onde está
o Leão?
de R$ 69,90

por R$ 62,90

Barulhinhos do
bosque
de R$ 59,90

por R$ 53,30

Quando estrelas
surgem no céu
de R$ 59,90

por R$ 53,90

Chapeuzinho
vermelho
de R$ 64,90

por R$ 58,40

Foguete: encaixe e
monte
de R$ 89,90

por R$ 80,90

Animais: minha
pequena torre
de R$ 84,90

por R$ 76,40

www.editoranobel.com.br
https://www.facebook.com/grupoeditorialnobel/
JULHO E AGOSTO DE 2019
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LER&CIA / Agenda Cultural

BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Todo sábado, às 15h, no Balneário Shopping
BLUMENAU
Todo sábado, às 15h, no Neumarkt
Shopping e no Norte Shopping
CRICIÚMA
Todo sábado, às 15h, no Nações Shopping.
CURITIBA
Todo sábado:
11h – Boca Maldita/Rua das Flores
14h – Shopping Palladium
14h30 – Shopping Jardim das Américas
16h30 – ParkShoppingBarigüi
16h30 – Shopping Curitiba
17h – Shopping São José
17h30 – Shopping Mueller
17h45 – Shopping Estação
FOZ DO IGUAÇU
Todo sábado, às 16h, no Catuaí
Shopping Palladium

FLORIANÓPOLIS
Todo sábado:
10h30 – Rua Felipe Schmidt, 60
15h – Beiramar Shopping
15h – Continente Shopping
ITAJAÍ
Todo sábado, às 17h, no Itajaí Shopping
JOINVILLE
Todo sábado, às 17h, no Garten Shopping
Todo domingo, às 16h, no Shopping Mueller Joinville
LONDRINA
Todo sábado, às 15h, no Catuaí Shopping Londrina
MARINGÁ
Todo sábado:
15h – Catuaí Shopping Maringá
17h – Maringá Park Shopping Center
PONTA GROSSA
Todo sábado, às 17h, no Shopping Palladium
DIADEMA
Todo sábado, às 16h, no Shopping Praça da Moça
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Todo sábado, às 15h, no Vale Sul Shopping
SÃO PAULO
Todo sábado:
16h – Shopping Metrô Tucuruvi
17h – Shopping Leste Aricanduva
TABOÃO DA SERRA
Todo sábado, às 16h, no Shopping Taboão
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ZOOM

TAIS TARGA

ROGÉRIO HOEPERS

A psicóloga e coach lançou o livro
Você de emprego novo! O guia perfeito para seu projeto de recolocação na
loja do ParkShoppingBarigüi, em Curitiba. Os encontros com o público foram nos dias 3 e 4 de junho e diversas
pessoas interagiram com a autora.

Confira os destaques
dos eventos culturais
de maio e junho:

A vencedora do Prêmio Sesc de Literatura 2018
lançou a obra O Peso do pássaro morto na loja
do Maringá Park Shopping Center. O encontro
foi no dia 7 de junho e reuniu diversos leitores
e a conversa foi mediada pelo jornalista Victor
Simião, repórter da rádio CBN Maringá e idealizador do Clube de Leitura Bons Casmurros.

PEDRO SIQUEIRA

O escritor, juiz de direito, tradutor e
palestrante lançou o livro A bússola e
o leme, no dia 8 de junho, na loja do
Shopping Leste Aricanduva em São
Paulo. Centenas de pessoas foram
pegar a dedicatória com o autor.

KARINA PELOI

A nutricionista lançou o livro Magra para
sempre, interagiu com centenas de leitoras e fez dedicatórias na obra. O encontro
com o público foi no dia 19 de junho, na
loja do ParkShoppingBarigüi, em Curitiba.

O premiado escritor lançou O verão tardio
na loja do Maringá Park Shopping Center, no
dia 31 de maio. Ele conversou com o público sobre a carreira e o livro, num divertido
encontro mediado pelo jornalista Victor Simião, repórter da rádio CBN Maringá e idealizador do Clube de Leitura Bons Casmurros.

RENATO PARADA

DIVULGAÇÃO

LUIZ RUFFATO

DIVULGAÇÃO

KELLY SHIMOHIRO

A autora lançou
O Sombrio Chamado na loja do
Maringá Park
Shopping Center,
no dia 16 de maio,
e na loja do Catuaí
Shopping Londrina, no dia 22. Centenas de pessoas prestigiaram os encontros.

DIVULGAÇÃO

O ex-tenista lançou a obra Jogando junto:
132 insights para te ajudar em quadra, conversou com centenas de pessoas e assinou
livros. O encontro com os fãs foi no dia 10
de junho, na loja do ParkShoppingBarigüi,
da capital paranaense.

ROGÉRIO HOEPERS

MARY DEL PRIORE

FERNANDO MELIGENI

GRAZIELA GONÇALVES

A autora lançou o livro Se Não eu, quem
vai fazer você feliz? Minha história de
amor com Chorão no dia 15 de junho,
no Shopping Mueller Joinville. Ela
conversou com leitores e fãs da banda
Charlie Brown Jr., falou sobre o livro
e como foi a vida ao lado de um dos
maiores ícones do rock nacional.

JOSÉ ALMEIDA JÚNIOR

O autor lançou os livros Última
hora e O homem que odiava Machado de Assis na loja do Maringá
Park Shopping Center. O evento
foi no dia 28 de junho e reuniu diversos leitores das obras.

DIVULGAÇÃO

ROGÉRIO HOEPERS

SOLANGE MACHADO

A premiada escritora lançou As vidas
de José Bonifácio na loja do Shopping Palladium, da capital paranaense. O encontro foi no dia 30 de
maio e reuniu mais de 100 pessoas
entre professores, historiadores e estudantes para falar sobre a obra.

CLAUDIO DARRI

HAROLDO DUTRA DIAS

DIVULGAÇÃO

ROGÉRIO HOEPERS

O escritor, advogado e professor
de direito lançou Senhora do sol
na loja do Shopping Palladium de
Curitiba. O encontro foi no dia 10
de maio e reuniu mais de 400 pessoas num descontraído bate-papo
sobre o livro e a carreira do autor.

A editora participou de diversas rodas de
conversa com o público sobre os livros Cartas de Cristo. Os encontros de maio foram
nas lojas de Curitiba, Joinville, Blumenau,
Florianópolis e Balneário Camboriú. Em junho ela se reuniu nas unidades de Maringá,
Londrina e Foz do Iguaçu. Centenas de pessoas compareceram e falaram de suas experiências de vida com a leitura das obras.

DIVULGAÇÃO

ALINE BEI

JULHO E AGOSTO DE 2019
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MAIS VENDIDOS
Conheça os
produtos
mais
vendidos
pelo Grupo
Livrarias
Curitiba

LIVROS

FILMES

1º O Milagre da Manhã (Hal Elrod)
2º Brincando com Luccas Neto (Luccas Neto)
3º A Sutil Arte de Ligar o F*da-se (Mark Manson)
4º Seja Foda! (Caio Carneiro)
5º Nunca Foi Sorte (Adriana Sant’Anna)

1º Blu-Ray Homem-Aranha no Aranhaverso
2º DVD Vidro - Samuel L.Jackson
3º DVD Vingadores: Guerra Infinita
4º DVD Wifi Ralph
5º Blu-Ray Homem-Formiga e a Vespa
MÚSICA

GAMES

Período: 04/04 a
04/06 de 2019

1º Days Gone (PS4)
2º Mortal Kombat 11 (PS4)
3º Fifa 19 (PS4)
4º Mortal Kombat 11 (X one)
5º Spider Man (PS4)

1º CD Ariana Grande - Thank U, Next
2º CD Nando Reis - Não sou nenhum
Roberto, mas às vezes chego perto

3º CD Greta Van Fleet - From The Fires
4º DVD Queen - Especial Live In

Budapest 1986 + Video Collection

5º CD David Gilmour - Live At Pompeii

ARIANA É

POP

>> Mais uma vez, Ariana

Grande figura na lista dos mais
vendidos do Grupo Livrarias
Curitiba. Depois do álbum
Sweetener (2018) ter elevado
a carreira da cantora, que
faturou um Grammy de Melhor
Álbum Vocal de Pop no ano
passado, é a vez de Thank U,
next (2019) dominar a cena
musical. Com 12 faixas leves
e dançantes, o disco possui
temas diversos que vão de
corações partidos a romances
descompromissados.
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Com sua voz inconfundível, Ariana usa elementos de diversos gêneros musicais em suas canções,
como o rap, R&B, funk e pop. O resultado é um CD
criativo, divertido e consistente, capaz de produzir
hits como a faixa título do álbum, que ganhou um
clipe à altura. Inspirado em filmes que fizeram sucesso no início dos anos 2000, como Legalmente Loira
(2001), Meninas Malvadas (2004) e De Repente 30
(2004), o videoclipe da música Thank u, next conquistou o público tanto pelo resgate à memória afetiva quanto pelo ritmo que não sai da cabeça.
O quinto álbum de estúdio mostra a maturidade
que a cantora conquistou ao longo da carreira — e
os fãs mal podem esperar pelos próximos trabalhos.
Thank u, next, Ariana! l

OUÇA

THANK U, NEXT
ARIANA GRANDE
Universal Music
R$ 32,90

para todos os pais

