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Para a especialista em culinária Nina
Horta, a comida está diretamente

ligada às emoções. É um prazer básico,
vital para o ser humano. Ela conta como
a gastronomia adquiriu prestígio e
fala das mudanças que vieram com a
nouvelle cuisine.
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Um recado especial
do doutor Jairo Bouer 
aos jovens: “Ler é uma 
aventura sem paralelo”
PÁGS. 8 e 9

A vida antes
dos confortos da
modernidade
PÁG. 6
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O que a gastronomia repre-
senta na vida das pessoas?

Vive-se sem moda, sem literatu-
ra, sem pintura e sem arquitetura,
dizem uns que até sem amor, mas
sem comida, não. Comida é vital,
básica, fundamental. Tanto que às
vezes temos medo de tocar nas pro-
fundas emoções que ela evoca e na
triste possibilidade da fome.

O alimento participa de tudo:
nascimento, casamento, religião,
velório... É uma forma de comuni-
cação, de manifestar afeto, alegria,
tristeza ou mesmo rebeldia.

De vez em quando, lembro que
comida também é remédio, que é
dela que vivemos – velho também
precisa de aveia, laranja, amen-
doim, não é só criança. Então,
esqueço as comilanças diferentes e
começo a prestar atenção nas vita-
minas. (Só de vez em quando).

Por que a comida exerce
tanto fascínio?

Acho comida mais bonito que
flor. Flor é lindo, maravilhoso, mas
é uma coisa só para enfeitar. E a
comida, além de linda, alimenta, é
gostosa, dá prazer não só aos
olhos mas ao corpo todo. É tão
bonito quando a gente vê expostos
num mercado milhões de brócolis,
de laranjas, maçãs, melancias,
ostras. Quer um lugar mais alegre

que a feira? Os vendedores fazem
mil graças, oferecem os alimentos
para provar, e os compradores se
regalam olhando e escolhendo.
Comida sempre é uma coisa ale-
gre, que chama para a vida. Eu
soube que estava saindo do luto
do meu pai quando vi uma lagos-
ta roxa. Eu disse Nossa, que coisa
bonita! Passado um ano, conse-
gui achar uma coisa bonita, e foi
uma lagosta.

Quais os aspectos que
mais influenciam a culinária
de um povo?

Quando se trata de alimenta-
ção, não há como escapar do cul-
tural, do geográfico, do sociológi-
co, do histórico. No litoral, a comi-
da é à base de peixe; no interior,
isso já muda completamente. Nas
cidades grandes, estamos afasta-
dos do pé de manga, da vaca,
grudados com os pacotes de su-
permercado, com as modas, com
as novidades fora de estação. Sem
contar as interferências de mer-
cado e de toda a economia mun-
dial, que podem mudar o rumo
até das plantações.

Mas é impressionante como a
questão do costume é entranhada,
como a gente se habitua desde
criança a um tipo de gosto. Nós,
que moramos em São Paulo, viaja-

mos para o norte e achamos tão
bonito o tacacá no tucupi, a cuia
marrom e preta, a transparência do
polvilho sustentando os verdes da
pimenta e do jambu, o rosado do
camarão. Acontece que tudo aqui-
lo, da beleza à ardência, não faz
parte do nosso repertório; o tacacá
é demais para nosso caminhãozi-
nho forrado de carpaccio.

O que levou a culinária a
alcançar tanto prestígio?

O interesse súbito por comida,
contemporaneamente, deu-se há
três décadas. Quando o contato
sexual passou a ser perigoso, as
drogas matavam e incapacitavam,
a roupa ficava fora de moda em
dois meses, milhões de pessoas se
concentraram no paladar. A venda
dos livros de cozinha subiu aos
céus, os professores de culinária
tornaram-se astros de TV, os jor-
nais abriram suplementos, as
agências de viagem inventaram
excursões gastronômicas. Surgiram
lojas sofisticadas de utensílios e
comida, produto fresco com bom
transporte, formou-se uma nova
cultura de gulosos.

E de onde veio essa revo-
lução?

A revolução do prato grande e
da pouca comida? Estou brincan-
do, é injusto falar isto.Veio de onde

tinha de vir, da Fran-
ça.A nouvelle cuisine.
Tudo começou com o
chef Michel Guérard,
que ia se casar e foi
intimado pela noiva a
emagrecer. Para não
se submeter a esses
regimes horrorosos,
ele montou um spa e
criou receitas maravi-
lhosas, com pouca gor-
dura, vegetais, mo-
lhos com coalhada.
Outro expoente dos
novos tempos na culi-

nária foi Paul Bocuse, o arauto da
nouvelle cuisine, que abriu um res-
taurante ótimo nesta linha de
modernidade, influenciado pela
comida japonesa.

Entre as inovações, a comida
passou a ser servida nos pratos, em
menor quantidade. Mas eram vá-
rios pratos, tipo degustação mes-
mo. Foi uma mudança que veio
para valer e deixou boas influên-
cias, como a leveza no preparo e o
frescor e o requinte do ingrediente,
que quase não precisa ser tocado.
Se não tiver ingrediente bom, não
é nouvelle cuisine. Trouxe também
a aparência que, a meu ver, é
quase tudo. Uma comida gostosa e
mal apresentada perde até o
sabor. Não só a comida em si, mas
a mesa bem posta, a louça.

Como isso tudo repercutiu
no mundo da gastronomia?

Foi uma transformação que
deixou bons costumes e alguns
maus vestígios. É difícil hoje um
restaurante que tenha uma comida
engordurada, sem nenhum trato,
colocada de qualquer jeito num
prato. O consumidor nem aceita
mais isso. O lado ruim é que, na
cola dos chefes geniais, surgiram
muitos imitadores que misturam
qualquer coisa. É preciso tomar cui-
dado para não ser enganado, co-
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ENTREVISTA

E specialista em culinária, dona do Buffet Ginger há mais de 20 anos,
autora de crônicas semanais no jornal Folha de S.Paulo, dos livros Não

é sopa, com deliciosas crônicas e receitas, e Vamos comer, distribuído nas
escolas públicas, e de várias traduções sobre o tema, Nina Horta fala sobre
significados, influências e mudanças na área da alimentação.
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Companhia de Bolso
ADEUS, COLUMBUS
Philip Roth
Foi com essa coletânea de ficções curtas que
o consagrado escritor Philip Roth surgiu no
cenário literário. Além da novela-título, con-
siderada uma de suas narrativas mais bem
elaboradas, o livro traz outras obras-primas
irretocáveis, como os contos A conversão
dos judeus e Eli, o fanático.

HISTÓRIA NATURAL
DE PABLO NERUDA 
Vinicius de Moraes 
Esta rara coletânea de poemas é uma
homenagem de Vinicius, "com muito
amor e muita dor", ao amigo Neruda,
companheiro na literatura, no engaja-
mento socialista, nos excessos etílicos e
gastronômicos. Os versos relembram
episódios da infância do poeta chileno
e de mulheres e viagens memoráveis
que os dois compartilharam.

608 páginas                                                  R$ 64,00

80 páginas                                                    R$ 29,00

OS FILHOS DA
MEIA-NOITE
Salman Rushdie
Nascido à meia-noite de 15 de agosto
de 1947, momento oficial da indepen-
dência da Índia, Salim Sinai tem seu des-
tino entrelaçado à história do país. Em
tom de realismo fantástico, o autor faz
uma narrativa exuberante, permeada
pelos acontecimentos da época, que lhe
valeu o mais importante prêmio literário
britânico – Booker of Bookers Prize.

288 páginas                                                  R$ 19,00

216 páginas    R$ 34,00

ESPINOSA SEM SAÍDA
Luiz Alfredo Garcia-Roza
Um morador de rua é morto com um tiro
no coração em Copacabana. Ninguém o
conhece, ninguém viu nada. E quem, numa
metrópole violenta como o Rio de Janeiro,
se importa com mais uma morte? Mais do
que se importar, o delegado Espinosa faz
da investigação desse crime enigmático
uma questão de honra.

Desventuras em Série
O FIM
Lemony Snicket
Este 13º volume da coleção encerra a  ter-
rível e divertida saga dos órfãos Sunny,
Klaus e Violet. Neste último livro, o gran-
de vilão, conde Olaf, está de volta. Será
que todo o mistério finalmente será reve-
lado? Afinal, quem são os pais dos irmãos
Baudelaire? O que acontecerá com os
personagens da série? 
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R$ 30,60

mer misturas que não têm nada a
ver e ainda dizer que gosta por
achar que está na moda. Se há algo
que eu combato é isso: que não
sejamos autênticos no nosso gosto.

É possível educar o paladar?
Alguns já nascem com um

paladar incrível. Mas sempre é
possível educar o gosto, sim. Aju-
da muito saborear a comida. Uma
coisa que costumo fazer aqui no
buffet é experimentar diferentes
tipos de um determinado alimen-
to. Atum, por exemplo – você põe
em pratinhos, sem nome nem
nada, e aí testa qual o que tem o
sal mais equilibrado, a melhor
consistência etc. Prestar atenção é
fundamental. Acho que por isso
aconselham tanto a não comer
lendo ou vendo TV: para apreciar,
sentir o sabor do alimento. E é su-
perimportante conversar sobre
comida, trocar idéias sobre o pre-
paro, os ingredientes, o tempero.

O que é uma boa comida?
Qual terá sido sua última refei-

ção memorável? Aposto que foi
uma em que você estava desarma-
da, à vontade, o lugar se misturava
à alegria, a comida caiu de um
jeito certo e no ar havia a intuição
de que o mundo é formado de coi-
sas simples e pequenas que se re-
petem para o nosso gosto.

Saber cozinhar tem algum
segredo?

Sempre me perguntam isso. É
que os ingredientes são tantos,
peças de um enorme jogo de
armar, empilhados e estruturados
como os vocábulos de uma lin-
guagem. Há quase sempre uma
repetição das peças-chave, mas a
linguagem é maleável e as variá-
veis, sem fim. Não existem segre-
dos nem conhecimentos impene-
tráveis. É mais uma técnica de
passo a passo, adquirida, copia-
da, aprendida por um artesão
cheio de paciência. Prestando
atenção, treinando, um dia che-
gamos lá, poderosos, com a capa-
cidade de criar armações cheias
de estilo. Culinária é uma arte,
envolve paixão, emoção, afeto.
Apaixonados, encantados, cozi-
nhamos melhor.

Que tipo de literatura a
cativa quando o assunto é
comida?

Livros de receita, nesta altura
da vida, só uso para consulta. Os
de boas receitas experimentadas,
claro. Hoje há edições tão boas,
tão lindas, que uma foto já nos dá
ânimo para ir direto ao fogão. Mas
eu me encanto sempre com as
obras de prosa sobre comida e
todas as coisas que vão em volta.

Se você tem uma visão da
cozinha como uma matéria que se
mistura com a vida, é bom ler
romances, poesia, filosofia, histó-
ria... Tudo tem a ver com comida.
É um prazer ler autores que escre-
vem bem e falam de comida –
reminiscências, muitas vezes – de
maneira primorosa, como Proust,
Pedro Nava, Manuel Bandeira,
Carlos Drummond de Andrade,
Adélia Prado. Acho que as coisas
mais bonitas da língua portugue-
sa, que tratam da comida como
veículo de emoção, foram escritas
pela Adélia Prado.

Entre os livros atuais nessa
área, quais recomendaria?

Livros que estão disponíveis no
momento e podem fazer parte de
uma biblioteca interessante são:
Deve ter sido alguma coisa
que eu comi, do crítico de gastro-
nomia Jeffrey Steingarten, que faz
um giro ao redor do mundo em
busca de combinações, ingredien-
tes e sabores requintados; Em
busca do prato perfeito, em
que o chef Anthony Bourdain rela-
ta suas experiências gastronômicas
em viagens singulares; Alho e
safiras, da jornalista Ruth Reichl,
contando suas peripécias como crí-
tica de gastronomia do New York
Times; Estrelas no céu da boca,
de Carlos Alberto Dória, sobre a
cultura gastronômica tradicional e
vanguardista no Brasil e no mundo;
o DVD Mondovino, de Jonathan
Nossiter, com histórias de viticulto-
res de diversas regiões do mundo.
Como informação atual, acho
importante ainda o El Bulli, de
Ferran Adrià, para se ver o que este
chef catalão, o melhor do mundo,
está fazendo no momento.

312 páginas R$ 30,00
Mais
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DINASTIAS
David Landes
O autor oferece uma nova visão do
contexto empresarial e industrial dos
dois últimos séculos, apresentando a his-
tória dos empreendimentos familiares –
as dinastias – e a forma como domina-
ram o cenário econômico mundial.
Apresenta exemplos de famílias podero-
sas, como os Ford e os Rockefeller.

INGLÊS PARA TURISMO
E HOTELARIA
Cristina Schumacher
e Francisco da Costa
Organizado por áreas e tópicos, este
manual prático apresenta o vocabulá-
rio e as expressões que o profissional
de turismo e hotelaria precisa conhe-
cer para se comunicar de maneira efi-
caz. Acompanha um CD de áudio.

OS SEGREDOS DAS
MULHERES FRANCESAS
Mireille Guiliano
Depois do sucesso de As mulheres
francesas não engordam, a autora
oferece uma nova abordagem para
os aspectos apresentados em seu pri-
meiro livro. O leitor se vê, mais uma
vez, diante do segredo para a boa
vida desfrutada pelos franceses. Co-
mer chocolate, por exemplo, deixará
de ser um problema!

DICIONÁRIO DA MODA
Marco Sabino
Resultado de extensa pesquisa, Dicionário
da moda é o mais completo livro sobre a
indumentária e importante ferramenta de
trabalho para os iniciantes na carreira e
profissionais da área. Totalmente ilustrado,
traz mais de 1.300 verbetes relacionados
ao universo da moda.

A SAGA DAS MÃOS
João Carlos Martins
A trajetória do pianista João Carlos Mar-
tins, que teve sua carreira de sucesso
interrompida pela perda do movimento
das mãos, mas não desistiu da música,
começando uma nova vida como maes-
tro. Uma história sobre determinação e
superação, recheada de episódios inte-
ressantes e comoventes.

Uma permanente inquietação
interior e o desejo de mer-

gulhar no universo criativo das
letras levaram a gaúcha Leticia
Wierzchowski a abandonar as
plantas e escalas da faculdade de
arquitetura para se tornar escrito-
ra. "Minha inquietude encontrou
liberdade nas histórias", revela.
"Sou muito impaciente e agitada,
mas consigo dedicar dois anos da
minha vida escrevendo um livro e
sinto a maior alegria nesses
momentos. Estava sempre atrás de
criar. Um dia, comecei."

O anjo e o resto de nós
foi o início de tudo. "Conheci
meu marido por causa desse
livro. Costumo brincar que a lite-
ratura me desencalhou. Marcelo
morava em São Paulo, leu esse
romance e me mandou um e-
mail. Depois de uns dias, veio a
Porto Alegre para me conhecer.
Acabamos nos casando. Isso foi
há 8 anos, após um milhão de e-
mails que acabaram servindo de
base para Eu@teamo.com.br,
escrito em conjunto com ele.
Moramos algum tempo em São
Paulo, depois viemos para Porto
Alegre. Gosto da vida mais calma
daqui e da proximidade da família."

Com 12 livros publicados, a
escritora destaca Cristal polo-
nês, "uma narrativa pequena e
cálida, triste também"; O pintor
que escrevia, a incrível história
de paixão, pecado e segredo do
pintor Marco Belucci, que vai
sendo desvendada em cada pági-
na e cada tela; e Uma ponte
para Terebin, baseado na traje-
tória de seus ancestrais poloneses.
"Foi uma aventura escrever essa

saga, e uma lição de vida. O proje-
to nasceu de uma caixa de cartas
que meu avô deixou, sua corres-
pondência pós-guerra com a famí-
lia na Polônia. Durante os confli-
tos, ele abandonou a segurança da
América, onde vivia, para lutar
junto com os poloneses na Europa
em chamas. Quase morreu. E
quando a guerra acabou, por
causa de Stálin não pôde mais
retornar à Polônia comunista, nem
para descobrir se sua família esta-
va viva ou morta. Só teve notícias
posteriormente, ao receber as car-
tas que eu encontrei e que deram
origem ao livro."

A obra mais famosa de Leticia
Wierzchowski – A casa das sete
mulheres – foi adaptada com
sucesso para uma minissérie da TV
Globo que foi ao ar em 2003 e
reprisada em 2006. Enfoca a histó-
ria da Revolução Farroupilha no
Rio Grande do Sul, sob o ponto de
vista feminino. "O livro me abriu
muitas portas, me projetou no ex-
terior, sendo publicado em vários
países. Foi emocionante ver o des-
dobramento de uma idéia criada
na solidão da escrita. E uma coisa
boa para mim, aos 30 anos, ter
meu quinto livro adaptado para a
televisão, uma experiência da qual
tirei muitos ensinamentos."

Seu mais recente lançamento,
Todas as coisas querem ser
outras coisas (infanto-juvenil), é
ambientado num quarto de crian-
ça, onde existem muitos mundos.
Inspirado no filho João, de 5 anos,
é uma homenagem à imaginação
infantil, à capacidade que as crian-
ças têm de perceber que tudo
pode ser visto de maneiras diferen-

LETICIA WIERZCHOWSKI

GENTE QUE FAZ A CULTURA
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152 páginas   R$ 34,90

400 páginas          R$ 69,00

668 páginas                                        R$ 159,00

276 páginas                                                   R$ 48,00

Criar é uma
aventura sem
fronteiras

Mais
Cultura

R$ 27,92

Mais
Cultura

R$ 143,10



tes. No momento, ela está desen-
volvendo, juntamente com o escri-
tor Tabajara Ruas, o roteiro para
cinema de O continente, primeiro
romance da trilogia O tempo e o
vento, de Erico Verissimo.

Leticia diz que é no silêncio
que costuma buscar inspiração.
"Gosto das tramas, e às vezes um
fato histórico é o pano de fundo. O
que não me atrai é escrever litera-
tura sobre a minha vida, a minha
rua. Isso eu faço nas crônicas para
jornal; quando se trata de ficção,
prefiro ir para outros espaços. Em
algumas obras, como no livro
sobre meu avô, a pesquisa é extre-
mamente importante, o alicerce do
edifício. Acho que a atração que
meus textos exercem sobre os lei-
tores se dá através dos persona-
gens. Gosto de personagens. Não
tenho medo deles."

Para ela, escrever é um imenso
prazer. "Eu crio o mundo onde me
movimento. Criar é uma aventura
sem fronteiras. Reconstituir um
momento passado como um esca-
fandrista no fundo do mar, pas-
seando dentro de um navio: gosto
da solidão desse passeio. O livro
nasce de uma história, de um
encontro de personagens. Uma
história que não abandona a
minha alma, mas fica ali chaman-
do para ser contada. Depois, é sen-
tar e escrever, horas e horas, tardes
e tardes. Meu objetivo é contar
uma boa história, levando o leitor
a sentir e a viver uma experiência
que lhe traga satisfação. Se for
para vivenciar uma tristeza, que
ela não seja apenas estética, mas

inteira. Escrever um livro já virou
um vício para mim."

Na sua opinião, uma das gran-
des dificuldades de ser escritor no
Brasil é que se ganha pouco com
literatura. "É preciso persistência e
sorte para alcançar um patamar
superior, em que se possa escrever
sem pensar em como sobreviver no
mês seguinte. Além disso, lê-se
pouco neste país, embora o Rio
Grande do Sul, onde eu vivo, tenha
um índice de leitura muito maior
do que a maioria dos países da
América Latina."

Além de se dedicar à literatu-
ra, o que considera uma atividade
natural, pois está sempre pensan-
do numa nova história, a autora
dá palestras em escolas, cuida do
filho, pratica natação e se entre-
tém com trabalhos manuais. "Sou
extremamente inquieta, mas fico
quieta entre meus livros, na
minha casa. Claro que leio muito,
qual o escritor que não lê? Mui-
tos autores e livros marcaram
minha vida. Entre eles, Gabriel
García Márquez, Eça de Queiroz,
Ian MacEwan e o romance Rumo
ao farol, de Virginia Woolf."

Letícia diz que não passa uma
semana sem ir à Livraria Cultura.
"Dá gosto ver o movimento, as
pessoas olhando e comprando li-
vros. Na Livraria Cultura, a gente
encontra tudo o que quer. Se não
tem na loja, os vendedores man-
dam buscar. É onde eu me abaste-
ço. Além disso, o pessoal que tra-
balha lá conhece literatura, é gen-
til e competente. É a minha livraria
de estimação." 
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A HORA DA ESTRELA
Clarice Lispector
Edição especial em comemoração aos 30
anos de A hora da estrela, obra-prima de
Clarice Lispector. O projeto inclui um CD
com participação de Maria Bethânia len-
do a introdução e do ator Pedro Paulo
Rangel, que narra a história de Macabea,
uma alagoana solitária que pensa viver a
sua hora de estrela no Rio de Janeiro.

QUANDO TERMINA
É PORQUE ACABOU
Greg Behrendt e
Amiira Ruotola-Behrendt
Consultor do seriado Sex and the City e
autor do best seller Ele simplesmente
não está a fim de você, Greg Behrendt
mostra que, pior do que levar um fora, é
perder a dignidade correndo atrás da
pessoa amada. Em parceria com sua
mulher, ele ensina a superar o fim de um
relacionamento e partir para outra.

O INOCENTE
John Grisham
Ron Williamson, o melhor jogador de bei-
sebol de Oklahoma, perde tudo e volta
para sua cidade natal, onde se torna sus-
peito de um assassinato e é condenado à
morte por um julgamento equivocado. O
romance desnuda as falhas do sistema
judiciário americano e a desesperança dos
que foram esquecidos pela lei.

120 páginas                                                    R$ 45,00

256 páginas                                                   R$ 35,00

Trilogia da Herança
ERAGON
Christopher Paolini
Ao descobrir que encontrou na floresta
não uma simples pedra azul, mas um
verdadeiro ovo de dragão, a vida do
jovem Eragon muda radicalmente. Em-
punhando uma espada lendária e se-
guindo as palavras de um velho conta-
dor de histórias, ele terá de se aventurar
por terras perigosas e enfrentar um rei
cuja maldade não conhece limites.

Trilogia da Herança
ELDEST
Christopher Paolini
Após libertar o império das forças do
mal, Eragon viaja para a terra dos elfos
para  aprender os segredos da magia e
da esgrima. Nessa jornada, ele conhece
seres e lugares diferentes, se apaixona
pela princesa Arya e enfrenta uma bata-
lha mortal.

480 páginas                                          R$ 39,50

656 páginas   R$ 49,50

384 páginas   R$ 45,00
Mais

Cultura

R$ 36,00
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Mais
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R$ 31,60

Mais
Cultura

R$ 39,60
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MINIDICIONÁRIO
CALDAS AULETE
Caldas Aulete
Versão moderna e atualizada do tradicional
Minidicionário Caldas Aulete. Traz 31.000
verbetes e locuções, conjugação completa
dos verbos, exemplos e abonações, in-
formações gramaticais, regionalismos,
minienciclopédia e ilustrações. Conta com
prefácio do professor Evanildo Bechara.

PRIMEIRAS ESTÓRIAS
João Guimarães Rosa
Um dos livros mais indicados para apre-
sentar aos jovens a obra de Guimarães
Rosa, referência essencial da literatura
brasileira, Primeiras estórias reúne contos
em que se sobressaem os costumes e a
linguagem “das gentes de Minas”. Inclui
A terceira margem do rio, transformado
em filme por Nelson Pereira dos Santos.

Coleção Biblioteca
do Estudante 
GRANDE SERTÃO: VEREDAS
João Guimarães Rosa
O autor narra a epopéia do homem serta-
nejo pelos campos gerais, conferindo à
paisagem e aos personagens um caráter
lírico e universal. Neste livro, a estilização
da linguagem típica, característica sempre
presente na obra de Guimarães Rosa, atin-
ge seu auge, evidenciada na fala do fazen-
deiro e ex-jagunço Riobaldo.

NOVA GRAMÁTICA
DO PORTUGUÊS
CONTEMPORÂNEO
Celso Cunha e Lindley Cintra 
Com vários exemplos retirados de obras
literárias, esta gramática explica de
forma clara e organizada as estruturas
da língua portuguesa. O livro é adotado
como referência em escolas e na biblio-
grafia de concursos públicos.

748 páginas          R$ 64,90

| Livraria Cultura no Bourbon Shopping Country – Porto Alegre |   [51] 3028-4033 |

Depois de um longo dia de tra-
balho e do trânsito para che-

gar em casa, você corre para o
banho, veste o pijama limpinho e
liga a TV, esparramando-se no sofá.
Parece o fim de noite perfeito, não?
Agora, imagine esta mesma cena
sem ter o carro para levá-lo em casa,
a água encanada, o pijama limpo e
a energia elétrica... Sem falar do
fogo para esquentar o jantar!

É, a vida antigamente – e não
faz tanto tempo assim – era mais
difícil. No começo do século 20, o
Brasil ainda engatinhava em maté-
ria de saneamento básico, poucos
tinham acesso ao telefone, não
havia avião nem internet. Em
Como fazíamos sem..., a jorna-
lista Bárbara Soalheiro mostra
como o ser humano conseguia “se
virar” sem os confortos do mundo
moderno e quão criativos eram nos-
sos antepassados.

Com ilustrações fantásticas de
Negreiros e um projeto gráfico
inteligente, que traz nas margens
pepitas de deliciosa cultura inútil,
o livro apresenta uma série de
curiosidades. Por exemplo, o árduo
aprendizado para obter e controlar
o fogo – foi o sueco Johan Edvard
Lundström que, em 1855, conse-
guiu concentrá-lo em um pequeno
palito com ponta oxidante e uma
caixinha com lateral repleta de fós-
foro. Sim, o "palito de fósforo" não
é, na verdade, um palito com fósfo-
ro na ponta. O elemento que, fric-
cionado, interage com o ar, vem
grudado na caixinha.

Dizem que o domínio do fogo
colocou o Homo sapiens no topo da
cadeia alimentar. Mas e a água?
Nos tempos passados, água boa de
beber era confundida com "água
limpa", e só no século 19 os cien-
tistas passaram a investigá-la, ao
perceber que, mesmo inodora, insí-
pida e incolor, podia ser mortal. O
primeiro sistema municipal de tra-
tamento de água surgiu na Ingla-
terra em 1854, após a descoberta

de um poço infestado com o vibrião
do cólera que, infelizmente, vitimou
muitas pessoas.

Falando em saúde, o livro conta
os "truques" utilizados pelos médi-
cos antes da descoberta da aneste-
sia. Na Grécia antiga, os doentes
bebiam vinho ou uma mistura de
plantas terapêuticas, como a man-
drágora. Na França do século 16,
gelo ou neve eram colocados nas
partes que seriam operadas. O méto-
do mais antigo, vindo da região
onde hoje fica o Iraque, era o de pro-
vocar o coma no paciente, apertan-
do a artéria que leva o sangue para
o cérebro. "O problema é que nem
sempre o pobre coitado voltava".

Entre os interessantes registros,
há também a origem do armário
vertical, o guarda-roupa. A idéia era
que servisse de depósito de armas
(o vestuário costumava ser guarda-
do em baús), mas em tempos pací-
ficos a família dava outro uso ao
móvel. E não é que o nome em por-
tuguês (armário) conserva o tal
"passado negro"? A geladeira,
aliás, tem antecedentes parecidos.
Os europeus do século 18 conser-
vavam comida estocando gelo num
cômodo da casa. Guardavam tam-
bém palha, que retarda o derreti-
mento. Havia até um profissional
responsável por buscar a neve nas
montanhas, o ‘geladeiro’.

"Se os grandes fatos históricos
ajudam a entender o mundo", como
disse o editor da revista Aventuras
na História, Celso Miranda, na aber-
tura de Como fazíamos sem...,
"os pequenos fatos nos fazem
entender a vida". O livro, segundo
ele, "é um exemplo de como a his-
tória dos objetos, de coisas tão cor-
riqueiras como um sobrenome ou
um par de óculos, revela a evolução
do comportamento humano e da
vida em sociedade".

176 páginas                                                   R$ 9,90

608 páginas                                                   R$ 28,00

236 páginas          R$ 29,00

944 páginas           R$ 28,60

Coleção Biblioteca
do Estudante 
POEMAS COMPLETOS
DE ALBERTO CAEIRO
Fernando Pessoa
Alberto Caeiro, um dos heterônimos do
poeta Fernando Pessoa, é um homem
ingênuo do meio rural, que vê as coisas
como elas são, sem fantasias. Considerado
mestre inclusive de seu próprio criador,
Caeiro transmite simplicidade e esponta-
neidade em seus poemas.

Maravilha de
modernidade!
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112 páginas           R$ 26,90

BIG BANG
Simon Singh
O autor explica a teoria do Big Bang e
esclarece por que ela é considerada
pelos cosmólogos a melhor descrição
da origem do universo. Numa narrativa
cheia de histórias curiosas, ele descreve
a evolução da física moderna e a luta
dos cientistas que contestaram a idéia
de um cosmos eterno e estático.

O ÚLTIMO REINO
Bernard Cornwell
Primeiro romance de uma série sobre a
saga do monarca que livrou o território
britânico da fúria dos vikings – Alfredo, o
Grande – e de seus descendentes. Vista
pelos olhos do órfão Uthred, que aos 9
anos se tornou escravo dos guerreiros
no norte, surge uma história de lealda-
des divididas, amor e heroísmo.

MEU MARIDO
Livia Garcia-Roza
O livro narra de forma sensível a progres-
siva ruína da família de Bela, uma profes-
sora conformada com seu casamento
com o delegado Eduardo Durand, feliz
com o filho Raphael e com a babá faz-
tudo Dulce. Num bairro tranqüilo do Rio
de Janeiro, o jovem casal tenta superar as
tensões e erigir um porto seguro.

MÁRIO, QUE MÁRIO?
Nelito Fernandes
De maneira bem-humorada, o autor conta
a história de Mário Ribeiro, um cartunista
desempregado e escritor falido que, para
pagar suas contas, resolve inventar um
personagem que escreve livros de auto-
ajuda: Vandalay Flanders. Ele se torna um
vencedor e, para manter seu segredo,
enfrenta situações muito engraçadas.

504 páginas           R$ 62,90

476 páginas             R$ 45,90

192 páginas            R$ 28,90

A SALA DE ÂMBAR 
Steve Berry
Nenhum dos tesouros perdidos da arte
ocidental se compara em riqueza à Sala de
Âmbar – presente do imperador da Prússia
a Pedro, o Grande, da Rússia, em 1717 –,
que teria sido pilhada quando os nazistas
invadiram Stalingrado. Mesclando história
e ficção, o autor constrói uma trama de
amor e cobiça, mistério e traição.

364 páginas   R$ 39,90

No mesmo dia, uma notícia
informava que o time do

Criciúma aplicara sonora golea-
da, por 6 a 0, no Vitória, da
Bahia, enquanto outra revelava
que os suspeitos de um crime
haviam fugido da polícia em
desabalada carreira.

O chavão na linguagem
constitui preocupação constante
desta coluna, por se tratar de
recurso que, pela repetição
excessiva, perde muito da força
original e passa a transmitir ao
leitor a idéia de texto superado,
envelhecido, sem imaginação.

Uma das manifestações mais
antigas desse problema, sem que
divórcio algum as separe, são as
duplas formadas por determina-
dos substantivos e adjetivos,
sempre associados nas frases, na
mesma ordem, quase como
irmãos siameses.

Desse modo, será que algum
dia se conseguirá explicar por
que a pessoa que foge de uma
ameaça o faz sempre em desa-
balada carreira, como se regis-
trou acima? Ou por que um aci-
dente grave entre veículos os
reduz a um monte de ferros
retorcidos? Ou ainda por que,
num dia muito quente, ficamos
submetidos a um calor senegalês
ou ao sol escaldante?

É possível até agrupar esses
pares por temas. Por exemplo, na
área social, a festa a que compa-
recemos pode tornar-se uma
agradável surpresa, podemos ser
alvo de uma calorosa recepção,
participar de um lauto banquete
ou de uma singela homenagem e
revelar ainda a nossa grata satis-
fação por estar presente a tão
ilustre reunião.

No âmbito familiar, homens
eminentes quase sempre são pais
extremosos, pertencem a troncos
tradicionais da sociedade, pres-
tam relevantes serviços ao país,
ostentam sólidos conhecimentos

como cida-
dãos, podem
ser donos de
fortunas incalculáveis, estabele-
cer laços indissolúveis com seus
semelhantes, dedicar toda a
atenção aos entes queridos e ter
quase sempre esposas dedica-
das e filhos exemplares.

Quando se trata, porém, de
definir as relações pessoais, um
empregado pode construir uma
carreira meteórica, mas também
sofrer amargas decepções no tra-
balho. Já os jovens acalentam
sempre um sonho dourado,
enquanto os profissionais tarim-
bados enfrentam sem hesitar
tarefas hercúleas e aceitam com
prazer as críticas construtivas.

O que pode surpreender as
pessoas que procuram dotar os
seus textos de um pouco de cria-
tividade é a repetição dos pares
para qualificar, invariavelmente,
pessoas ou coisas. Assim, bom-
beiros são os valorosos soldados
do fogo, fazem parte de uma
briosa corporação e procuram
evitar que um violento incêndio
se converta numa trágica ocor-
rência. Riachos a salvo da polui-
ção têm água cristalina, hoje,
mais que nunca, um precioso
líquido, e céus carregados despe-
jam chuvas torrenciais. Erro banal
pode virar lamentável equívoco
e o cardápio dos restaurantes
anunciar uma suculenta feijoada.

Só resta aproveitar a deixa e
desejar que o país jamais volte a
enfrentar uma inflação galopan-
te e que qualquer investigação
sobre corrupção resulte realmen-
te num rigoroso inquérito. E
nunca em mais uma amarga de-
cepção para o povo.

Eduardo Martins, jornalista, é autor do
Manual de Redação e Estilo, de O Es-
tado de S. Paulo, dos livros Com Todas
as Letras – O Português Simplifica-
do e Uso do Hífen, além dos Resu-
mões de Língua Portuguesa.

Mais
Cultura

R$ 31,92

TOQUE DE LETRA

As duplas casadas,
sem divórcio à vista

POR EDUARDO MARTINS
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LI, GOSTEI E RECOMENDO

A cada livro uma nova desco-
berta, uma nova possibilida-

de de se olhar e de pensar a reali-
dade. Esse é um dos aspectos da
literatura que fascinam o médico
psiquiatra Jairo Bouer. Para ele, os
livros constituem um canal perma-
nente de conhecimento da vida e
do mundo, um estímulo à imagina-
ção, ao pensamento, às emoções.

"A ficção fornece uma espécie
de passaporte para viajar, sonhar,
imaginar, criar", observa. "Quan-
do estou lendo uma boa história,
corro para casa mais feliz, saben-
do que um momento agradável
me espera. Atualmente, em função
das viagens que faço a trabalho,
os livros também têm sido meus
companheiros inseparáveis nas
horas de espera em aeroportos e
durante os vôos."

Autor da coluna semanal Sexo
e saúde no Folhateen do jornal
Folha de S.Paulo há 13 anos, além
de apresentador de programas em
rádio e TV, Bouer se tornou um guru
para os adolescentes. Com seu jeito
franco e aberto, ele conquistou o
respeito e a confiança do público
jovem, conscientizando-o de que é
essencial ter autonomia com res-
ponsabilidade, ou seja, ter liberda-
de de fazer escolhas, mas estar
ciente das implicações que cada
atitude acarreta e saber se cuidar. À
frente dos programas Ao ponto, no
Canal Futura, e Qual é?, na rádio
Atlântida (Santa Catarina e Rio
Grande do Sul), debate com natura-
lidade assuntos polêmicos de inte-
resse da juventude, e seu site
www.doutorjairo.com.br é um dos
mais acessados quando as dúvidas

JAIRO BOUER

A leitura nos
torna mais
interessantes

ALMANAQUE DA TV GLOBO
Marcel Souto Maior
Um retrato divertido e emocionante das
quatro décadas de história da emissora,
desde a estréia no dia 26 de abril de
1965. Personagens inesquecíveis, cenas
antológicas e curiosidades de bastidores
pontuam o livro, escrito a partir de infor-
mações e depoimentos coletados pela
equipe de pesquisadores do projeto Memória Globo.

NO CAMINHO DE SWANN
Marcel Proust
Primeiro volume da série Em busca do
tempo perdido, em que Marcel Proust
rememora seu passado. O livro traz três epi-
sódios: Cambray – a descrição de sua infân-
cia numa pequena cidade; Um amor de
Swann – um estudo sobre amor e ciúme; e
Nome de terra: o nome – a lembrança de
seu amor pela menina Gilberte.

POEIRA DAS ESTRELAS
Marcelo Gleiser
A beleza do mundo natural e como ela é
revelada pela ciência. Neste livro, o físico
Marcelo Gleiser traduz a imensidão do
cosmo, passando pelos mistérios da natu-
reza, a dança da criação e da destruição,
os primórdios da astronomia. Com fotos e
ilustrações em cores que ajudam a com-
preender as teorias.

1.000 LUGARES
FANTÁSTICOS NO BRASIL
Com apresentação de Zeca Camargo, o
livro faz um passeio pela riqueza cultu-
ral e paisagística brasileira. A seleção
de lugares foi feita a partir de dicas
enviadas por internautas ao site do
programa Fantástico, resultando em
atrações variadas, que vão desde um
sítio arqueológico até um evento como
o Círio de Nazaré, realizado em Belém
desde 1793.

312 páginas           R$ 28,00

280 páginas             R$ 39,00

558 páginas    R$ 37,00

512 páginas                                           R$ 52,00

416 páginas                                                  R$ 40,00

CONTE SUA HISTÓRIA
DE SÃO PAULO
Milton Jung (org.)
O livro reúne 110 textos que apresentam
as várias faces da cidade de São Paulo, com
suas belezas, seus problemas e sua diversi-
dade. Derivado do quadro de mesmo nome
na rádio CBN, resgata lembranças e expe-
riências das pessoas que fizeram e fazem
parte da história dessa metrópole.
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Mais
Cultura

R$ 29,60

Mais
Cultura

R$ 41,60
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RUA DO OUVIDOR 110
Lucila Soares
Neta do famoso livreiro e editor José
Olympio, a autora narra a trajetória do
avô no mundo da literatura. A história
tem início com a abertura da casa de
livros da rua do Ouvidor 110, onde se reu-
niam grandes nomes do cenário brasilei-
ro, como Graciliano Ramos, Drummond e
Jorge Amado, para conversar sobre artes, política e a vida em geral.

ALTA SOCIEDADE 
Sarah Mason
Depois de perder o emprego e o namora-
do no mesmo dia, Clemmie Colshannon
busca conforto na casa da mãe, na
Cornualha. Sua vida, entretanto, fica
ainda mais confusa: o desaparecimento
de uma amiga da irmã leva a família toda
a ir para o sul da França, a fim de  fugir da
perseguição de um ex-presidiário.

UM ALPENDRE,
UMA REDE, UM AÇUDE
Rachel de Queiroz 
Nos anos 1920, a consagrada romancis-
ta Rachel de Queiroz atuou também
como jornalista. Esta obra revela parte
de seus textos dispersos em jornais e
revistas, que abrangem de tudo um
pouco – drama, comédia, política, trecho
de diário, crônica de costumes, poema
em prosa –, esboçando um amplo retra-
to do Brasil e sua gente.

A ILHA DOS CISNES
Anne Rivers Siddons
O mundo de Molly, mãe de meia-idade e
esposa dedicada, desmorona quando
seu marido Tê pede o divórcio. A separa-
ção modifica completamente as relações
da família. Triste e sem um caminho a
seguir, Molly viaja para uma ilha na
Nova Inglaterra, onde descobre um casal
de cisnes que a levará a mudar o rumo
de sua vida.

| Ganhe descontos e acumule pontos participando do Mais Cultura |

378 páginas                                          R$ 49,00

se referem a comportamento, saú-
de, sexo, prevenção, drogas.

"Gosto de trabalhar com os
adolescentes, de poder contribuir
para a formação deles nessa fase
de tantos conflitos e transforma-
ções", afirma o psiquiatra, que,
recentemente, lançou dois audioli-
vros: Garotos perguntam e
Garotas perguntam. "É um for-
mato ainda pouco explorado no
Brasil, mas muito interessante co-
mo veículo de comunicação, que
me permitiu responder de forma
direta e objetiva às milhares de
perguntas que recebo sobre sexo,
corpo, DSTs, Aids, entre outros
temas". Bouer lançou também
dois livros pela coleção Bate-papo,
Primeira vez e O corpo dos
garotos, e já está preparando um
livro de ficção para o público infan-
til, novos guias de orientação e um
documentário sobre sexualidade
para os jovens .

A leitura faz parte de sua vida
desde que era criança. "Meus pais
liam para os filhos antes de dormir,
histórias divertidas e agradáveis.
Usavam uma boa tática para agu-
çar nossa curiosidade: contavam
um pedaço por noite, o que nos
deixava na expectativa dos próxi-
mos acontecimentos", conta. "Al-
guns autores me marcaram muito
na infância, como Monteiro Lo-
bato, Erico Verissimo e Francisco
Marins. Com o passar do tempo,
além das indicações da escola, eu
adorava percorrer livrarias e biblio-
tecas à procura de novas leituras.
Quantos livros surpreendentes des-
cobri nas estantes da minha avó,
uma aficionada por leitura que me
influenciou muito nesse sentido."

Seu recado para os jovens, a
respeito de literatura: "O prazer de
ler um bom livro supera, muitas
vezes, o prazer de ver um grande
filme ou um seriado incrível na TV.
A leitura nos dá liberdade de cons-
truir as próprias imagens, de usar a
imaginação, de criar junto com o
autor. E essa é uma aventura sem
paralelo! A ficção nos dá suporte
cultural e permite exercitar a criati-
vidade, o que nos torna pessoas
muito mais interessantes".

Para pegar o gosto pelos livros,
ele sugere escolher obras que
sejam atrativas, criar o hábito de

ler, permitir-se experimentar os
mais diversos gêneros e autores até
se identificar com alguns deles.
"Não fique restrito às sugestões da
escola. A própria internet pode ser
usada como ferramenta para
conhecer autores, se informar sobre
as histórias, descobrir outros livros
que tratem da mesma questão". É
interessante ainda, ressalta, explo-
rar leituras que gerem curiosidade,
incentivando novas buscas.

Sobre suas experiências no
mundo da leitura, Bouer destaca
algumas entre muitas obras que
lhe proporcionaram emoções
fantásticas:

Tudo do Milton Hatoum: Re-
lato de um certo oriente, Dois
irmãos, Cinzas do norte. Fiz
uma descoberta tardia desse autor
que, na minha opinião, é brilhante
em seus livros!

Grande sertão: Veredas, de
Guimarães Rosa. É a grande via-
gem por esse Brasil de dentro.

O tempo e o vento, de Erico
Verissimo, trilogia composta pelos
livros O continente, O retrato e
O arquipélago. A saga gaúcha
faz a gente ficar com os olhos pre-
gados em cada página.

Um copo de cólera, de
Raduan Nassar. Este livro mexeu
muito comigo quando li. Foi meu
primeiro contato com o ótimo tra-
balho desse autor e uma viagem
nas profundezas e abismos das
emoções humanas.

Cem anos de solidão, de
Gabriel García Márquez. Um dos
livros que mais li na vida e o que
mais gosto até hoje. Li e reli tantas
vezes e a cada leitura parece que
gosto mais! Já li em português,
espanhol, inglês, em diferentes
fases da minha vida, e sempre des-
cubro um mundo de situações
inteiramente novas.

Me alugo para sonhar,
Como contar um conto e A
bendita mania de contar tam-
bém são livros muito legais de
Gabriel García Márquez. Fazem
parte de uma coleção que ele
escreveu, relatando um pouco de
sua experiência com aulas de
roteiro na Escola Internacional de
Cinema e Televisão de Cuba, on-
de passei um tempo estudando
roteiro de ficção.

416 páginas                                                  R$ 49,00

232 páginas                                                   R$ 40,00

294 páginas           R$ 39,00
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ALGO SINISTRO VEM POR AÍ
Ray Bradbury
Uma história de terror, magia e poesia,
na qual dois garotos precisam enfren-
tar criaturas ameaçadoras dentro de
um misterioso parque de diversões iti-
nerante... Através da fantasia, Ray
Bradbury extrapola todas as fronteiras
do gênero e mergulha fundo na alma
humana.



Em forma de prosa ou
de poesia, a obra de

Adélia Prado é como pão-
de-queijo quentinho: irresis-
tível em qualquer tempo. Dá
vontade de começar e termi-
nar o dia com ela, para
"pegar aquela radiação gos-
tosa" – usando uma expres-
são da própria autora. Seus
versos revelam o afeto no
ato cotidiano, conferindo
poesia ao gesto mais sim-
ples. "Acredito na extraordi-
nariedade do ordinário",
explica. Assim, movida pelo
encanto do trivial, esta
mineira de Divinópolis des-
taca-se como uma das vozes
mais singulares da literatura
brasileira contemporânea.

Nascida em 1935, filha
do ferroviário João do Pra-
do Filho e de Ana Clotilde
Corrêa, a escritora vive até

hoje em sua cidade natal,
situada nas terras do oeste
de Minas, onde colhe as
cenas, lembranças e os cos-
tumes interioranos que per-
meiam seus textos. "Divi-
nópolis é o lugar geográfico
e afetivo da minha desco-
berta da poesia". Foi Carlos
Drummond de Andrade, um
dos integrantes da "trinda-
de santa" (Drummond, Gui-
marães Rosa e Clarice Lis-
pector), como nomeia Adé-
lia, quem recomendou ao
editor a publicação de seu
primeiro livro, Bagagem.
Em seu poema Fluência, ela
relatou a sensação da es-
tréia, em 1976: "O meu alí-
vio foi constatar que de-
pois da festa o mundo con-
tinuava igual e a perplexi-
dade que gerou Bagagem
continuava intacta. Foi ver

que a poesia não desertara
de mim".

Atualmente, no auge da
maturidade profissional, Adé-
lia Prado reafirma sua luci-
dez, espontaneidade e firme-
za ao expor opiniões, seja no
campo da literatura, seja nas
esferas política e social. A
expressividade e a força das
palavras, sem dúvida, são
marcas inconfundíveis da
autora, cuja obra completa,
em prosa e poesia, está
sendo relançada pela Editora
Record. Com novo projeto
gráfico, já se encontram dis-
poníveis cinco títulos, entre
os quais O coração dispa-
rado, vencedor do Prêmio
Jabuti em 1978, em que
Adélia aprofunda a questão
da religiosidade, muito pre-
sente em seus escritos; Sol-
te os cachorros, que mar-

cou sua estréia na prosa, no
qual mostra os desafios de
uma mulher de 40 anos,
abordando sem censura te-
mas como amor, religião, vi-
da e morte; Cacos para um
vitral, sobre o cotidiano
aparentemente monótono
de Maria da Glória, professo-
ra de música e de religião,
em busca da perfeição divi-
na; Terra de Santa Cruz,
uma compilação de poesias
que revelam uma crise na
vida da autora, marcada pela
proximidade da velhice e pe-
la perda de algumas certezas
religiosas; e Os componen-
tes da banda, em que ela
fala de seu mundo, sua
gente, sua paisagem numa
linguagem universal.

Lançado no início de
2006, Quero minha mãe
veio revitalizar o universo

reflexivo da es-
critora. De ma-
neira não li-
near, sempre
poética, o livro
narra a histó-
ria de Olím-
pia, uma mu-
lher acometi-
da por uma grave doença e
conflituada pelo espectro
da morte.

"O que é bonito enche os
olhos de lágrimas", disse certa
vez Adélia Prado. Como não
sentir isso em relação à sua
obra? Basta um de seus ilumi-
nados versos para tocar a
alma. Na definição sensível de
Drummond, "Adélia é lírica,
bíblica, existencial, faz poesia
como faz bom tempo: esta é a
lei, não dos homens, mas de
Deus. Adélia é fogo, fogo de
Deus em Divinópolis".
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104 páginas                           R$ 56,00

O LIVRO DE
ARTE PARA 
CRIANÇA
Como expressar senti-
mentos por meio de
imagens? É possível pin-
tar um barulho? Versão
para crianças do princi-
pal livro de arte do
mundo, a obra explora

as diversas formas de trabalho de 30 artistas, des-
pertando a imaginação infantil e a vontade de
descobrir o que inspira os profissionais em suas
criações.

784 páginas                          R$ 92,00

XEQUE-MATE!
Meu primeiro
livro de xadrez
Garry Kasparov
O campeão mundial
Garry Kasparov, um
dos melhores joga-
dores de xadrez de

todos os tempos, revela os princípios, conceitos e
táticas fundamentais, desde as diferentes formas de
abertura até os finais previsíveis. Com ilustrações
esclarecedoras, orienta o leitor sobre os elementos
e as regras do jogo.

CUIDANDO
DE SEU FILHO
Steven P. Shelov e
Robert E. Hannemann
Elaborado sob a supervi-
são da Academia Ame-
ricana de Pediatria, este
livro traz informações
sobre o desenvolvimento
das crianças nos primei-
ros cinco anos de vida,

fase decisiva para sua formação. Apresenta respos-
tas bastante aprofundadas sobre vários aspectos da
evolução física, afetiva e neurológica dos pequenos.

80 páginas                             R$ 68,00

LIVROS

Se você não leu,
vale a pena

Tinha vantagens não saber do inconsciente, vinha tudo de fora, maus
pensamentos, tentações, desejos. Contudo, ficar sabendo foi melhor,
estou mais densa, tenho âncora, paro em pé por mais tempo. De vez em
quando ainda fico oca, o corpo hostil e Deus bravo. Passa logo. Como um
pato sabe nadar sem saber, sei sabendo que, se for preciso, na hora H
nado com desenvoltura. Guardo sabedorias no almoxarifado.

(Do livro Quero minha mãe, de Adélia Prado) Di
vu
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O QUE A
UNIVERSIDADE
NÃO ENSINA E
O MERCADO DE
TRABALHO
EXIGE
Leila Navarro
Para ter sucesso no mer-
cado de trabalho, são
necessárias habilidades
que não se aprendem

no ensino formal. O livro trata de temas importan-
tes nesse sentido, como automotivação e adaptabi-
lidade, entre vários outros.

O SÉTIMO SUSPIRO
DO SAMURAI
Éric Adam e
Hugues Micol 
O jovem samurai Toho
Daisuke carrega consigo o
peso da má reputação de
seu pai. Na busca de um
caminho, cai nas graças

do cunhado, um habilidoso guerreiro, e é apadri-
nhado por ele. A partir daí, se vê envolvido num
turbilhão de batalhas, conspirações e segredos
que o levam a duvidar de seu mestre e tomar ati-
tudes drásticas.

MENINAS 
NORMAIS VÃO
AO SHOPPING,
MENINAS 
IRADAS VÃO 
À BOLSA

Mara Luquet e Andrea Assef
Para as autoras, luxo mesmo é viver sem dívidas,
com dinheiro aplicado em produtos rentáveis e um
patrimônio capaz de sustentá-las até o final da
vida. Além de apresentar o mercado de ações e de
investimentos, elas ensinam uma nova maneira de
pensar sobre dinheiro.

CHE 
Kim Yong-Hwe
Esta história em quadri-
nhos retrata a vida e a
luta de Che Guevara, o
mais famoso revolucio-
nário moderno, abor-
dando desde sua infân-
cia na Argentina até
sua execução na Bolí-
via. Figura emblemática
de diversas gerações,

Che se tornou um ícone da cultura pop, mas poucos
conhecem a história por trás do mito.

AS RAÍZES
MEDIEVAIS
DA EUROPA
Jacques Le Goff
O autor lança nova luz
sobre a Europa contempo-
rânea, expondo caracterís-
ticas da época medieval
que influenciam até hoje
seu contexto histórico. Ele
mostra como fundamentos

da Idade Média se refletem na atual cultura euro-
péia, apresentando elementos que interferem dire-
tamente nos rumos das nações.

SOBRADOS
E MUCAMBOS
Gilberto Freyre
Edição de luxo, em co-
memoração aos 70 anos
da obra que dá seqüên-
cia ao pensamento de
Gilberto Freyre iniciado
em Casa Grande & Sen-
zala. Neste livro, o autor
fala da decadência do

patriarcado rural entre os séculos 18 e 19 e dos
novos tipos de moradias surgidas na sociedade
após a abolição da escravatura.

COMO FALAR
CORRETAMENTE
E SEM
INIBIÇÕES
Reinaldo Polito
Na sua 111ª edição, o
livro ganha versão refor-
mulada e atualizada. De
maneira simples e didá-
tica, Reinaldo Polito ex-
põe sua experiência no

campo da oratória, ensinando o leitor a falar em
público com segurança e eficiência. Acompanha CD.

VOCÊ TEM MAIS 
MOTIVOS DO 
QUE IMAGINA
Mara Luquet e
Andrea Assef
As crianças costumam
achar que dinheiro nasce
em árvores ou sai dos cai-
xas eletrônicos sempre
que preciso. Quando e
como falar de investimen-

to com elas? Este livro explica que os pais devem
ensinar aos filhos desde cedo o real valor de um
patrimônio e o que é necessário para construí-lo.

COMO COMPRAR
MAIS GASTANDO
MENOS
Rafael Paschoarelli
As empresas aplicam técni-
cas de venda para aumen-
tar o lucro, mas boa parte
dos consumidores não
sabe que existem técnicas
também para a compra. O
autor mostra como gastar
menos, da geladeira à casa

própria, apresentando estratégias para utilizar
melhor o dinheiro.

120 páginas R$ 32,90

100 páginas                      R$ 14,90

312 páginas R$ 44,5096 páginas R$ 9,90 336 páginas                          R$ 39,00

SOBREVIVER:
INSTINTO DE 
VENCEDOR
Claudia Riecken
Depois de nove anos de
pesquisas e mais de 200
entrevistas, a psicotera-
peuta aborda formas de
lidar com situações-limi-
tes. Partindo do princípio
de que o ser humano é

capaz de reverter uma situação adversa em seu
favor, ela analisa as etapas do processo: enfrentar,
superar, restaurar-se e prosperar fortalecido.

ANTOLOGIA 
COMENTADA
DE LITERATURA
BRASILEIRA
Gonçalves, Aquino
e Bellodi (orgs.)
Reunião de textos em
prosa e poesia de vários
autores da literatura
brasileira, desde a épo-
ca colonial até os dias

atuais. Apresenta obras clássicas e contemporâ-
neas, com o objetivo de estimular e ampliar o inte-
resse pela leitura.

248 páginas                            R$ 23,50

584 páginas                            R$ 65,00

64 páginas R$ 49,00 cada

94 páginas R$ 14,90112 páginas                          R$ 25,00

976 páginas            R$ 80,00 384 páginas R$ 49,00

NOVAS
RECEITAS LIGHT
BANQUETES
DIET
Myrian Abicair
A autora mostra que

é possível ter prazer à mesa
mesmo quando não se
pode – ou não se quer –
comer de tudo.As receitas

apresentadas nos livros No-
vas receitas light e Banquetes Diet atendem
àqueles que desejam comer bem, eliminando os
excessos e suas conseqüências.

Mais
Cultura

R$ 72,00
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INVESTIMENTO
SOB MEDIDA
Aquiles Mosca
Segundo o autor, saber
cuidar dos investimen-
tos não é uma tarefa
tão difícil. No entanto,
para aumentar as eco-
nomias, é preciso co-
nhecer as alternativas
oferecidas pelo merca-
do e os comportamen-

tos que podem beneficiar a busca da independência
financeira.

192 páginas                           R$ 30,00

O GRANDE
LIVRO DOS
LOBOS
Lobos maus, perigo-
sos e traiçoeiros são
os personagens prin-
cipais das aventuras
narradas neste livro.
Entre as histórias, en-
contram-se os clássi-

cos Chapeuzinho Vermelho, Os três porquinhos e
muitas outras, ilustradas por grandes artistas.
Além dos contos, inclui vários jogos divertidos e
rimas criativas.

HISTÓRIAS…
QUE A 
HISTÓRIA
NÃO CONTOU
Paulo Machado de
Carvalho Filho
Homem do rádio e da
TV, o autor conta neste
livro fartamente ilustra-
do, fatos curiosos e his-
tórias saborosas sobre o

tempo da Jovem Guarda, dos Festivais da Record e
de artistas como Elis Regina, Chico Buarque,
Marlene Dietrich e Louis Armstrong.

AS FABULOSAS
HISTÓRIAS DE
MERLIN E DO
REI ARTUR
Gilles Massardier e
Benjamin Bachelier
A história de personagens
da Idade Média se torna-
ram grandes heróis: o
jovem Merlin, que tinha o
dom de prever o futuro;
Arthur, que conquistou a

espada Excalibur e tornou-se rei; e os valentes cava-
leiros da Távola Redonda, entre muitos outros.

120 páginas                            R$ 45,00

O LIVRO DAS
MEDITAÇÕES
Gilda Telles
A autora resgata as
origens e os propó-
sitos de 40 medita-
ções cultivadas em
diferentes tradições
espirituais, como o

cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Indica
passo a passo os caminhos que o leitor deve
seguir para acalmar a mente, meditar e alcançar
serenidade e equilíbrio.

O GRANDE
LIVRO DAS
BRUXAS
Acredite-se ou não
em bruxas, elas
estão à solta neste
livro, prontas para
aterrorizar! Elabo-
rado por autores e
ilustradores, a obra

traz contos apavorantes e divertidos, além de uma
série de jogos e as histórias mais horripilantes e
engraçadas de feitiçaria.

PRECISAR,
NÃO PRECISA
André Cauduro
D’Angelo
Uma análise do comporta-
mento do mercado brasi-
leiro de bens de luxo sob a
ótica cultural. O livro é
indicado não só para pro-
fissionais e estudantes de
marketing, comunicação e

ciências sociais, mas para todos os que gostariam
de saber o que se passa no universo das bolsas
Louis Vuitton e dos ternos Armani.

104 páginas                         R$ 24,90

KISS
David Leaf
e Ken Sharp
Relato definitivo e mi-
nucioso de um dos maio-
res fenômenos do rock:
a banda Kiss. Nesta bio-
grafia oficial, os autores
contam histórias reais,
sem censura, captando
o espírito inimitável e
exuberante dos ousados

rapazes que deram aos Estados Unidos seu segundo
hino, Rock and Roll All Nite.

480 páginas             R$ 36,00

192 páginas                            R$ 45,00
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64 páginas                           R$ 38,00

O GRANDE
LIVRO DOS
DUENDES
Quem já viu um
duende? Pois ele po-
de estar bem perto!
Neste livro, descobre-
se um mundo mági-
co onde vivem elfos,
duendes e anões. São

contos, jogos e histórias alucinantes, com lindos
desenhos de premiados ilustradores, que irão
divertir e mostrar um surpreendente universo
escondido na natureza.

120 páginas                         R$ 45,00

120 páginas                          R$ 45,00

112 páginas                           R$ 25,00

SOPA, CONSOMÊ
E MINESTRONE
Clovis Zanetti
Histórias passadas em
vários pontos do mundo,
principalmente São Pau-
lo, Nova York e Paris, que
vão desde os anos 1950
até algumas incursões a
um futuro distante. O tí-
tulo, tirado de um conto

do livro, ilustra a disposição do autor em alternar
gostos, épocas, lugares e temas, num estilo enxuto
e cheio de humor.

120 páginas                           R$ 42,00

FALTOU XÍCARA
EM BAGDÁ
Orpheu Cairolli
O autor mostra a trajetó-
ria de dois personagens
distintos: um vendedor de
xícaras bem-sucedido e
um negociador que teria
colocado a Espanha ao
lado dos Estados Unidos
na guerra contra o Iraque.

Por meio desses exemplos, ele apresenta as compe-
tências essenciais para se destacar nas atividades
de negociação e vendas.

GUIA PARIS COM
AS CRIANÇAS
Anna Chaia e
Adriana Moller
Viajar com os filhos é
uma experiência fasci-
nante, que requer criati-
vidade e planejamento.
Este guia apresenta as
principais atrações da

capital francesa e sugere 50 lugares especiais,
como museus, monumentos, parques, lojas e res-
taurantes para visitar com as crianças e tornar a
viagem prazerosa.

168 páginas                         R$ 25,00192 páginas                           R$ 31,00
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