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Reserve tempo
Lazer

Estratégias
para leitura

Toda semana
o Cinearte
projeta filmes
clássicos
gratuitamente
na Fundação
Cultural

A leitora e dona do site Pipoca Musical
(pipocamusica.com.br), Raquel Moritz,
sugere ler à noite, antes de dormir, quando
se está mais tranquilo.

Você
acha que
segundafeira não
tem nada
para fazer
na cidade.

A leitura pode começar por
revistas de interesse dos
leitores. Lá um mundo de
textos que remetem a outros
textos pode aparecer. É uma
boa maneira de começar.
Outro ponto de partida
sugerido por Raquel Moritz
é ler livros que serviram de base para criar
roteiros de filmes.
Se gostar de um autor, opte por ler as outras
obras dele para compreender a maneira
como ele se expressa.

Entenda o jogo
Una as oito páginas especiais publicadas nesta
edição e monte um tabuleiro único, que finaliza com
esta reportagem. Por isso, a leitura das dicas desta
página começa da direita para a esquerda.

Lazer

Geral

Esportes

avance

De acordo com especialistas, lazer e cultura propiciam o autoconhecimento e,
consequentemente, qualidade de vida.

CASAs

Inclua um filme ou um evento cultural na rotina durante um mês, que é o tempo
necessário para se tornar um hábito.
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Você gostaria
de ir a mais
eventos,
mas só fica
sabendo deles
depois que
aconteceram.
A solução
está perto do
CALENDÁRIO

1

CASA

Quer
aumentar
o hábito da
leitura mas
não sabe nem
por onde
começar
em meio
a tantos
títulos?
Procure ESTE
símbolo:

Segurança

2015

2015

Segundo a gestora de pessoas Juci Nones, o tempo é uma questão
de como as pessoas criam as prioridades. Para organizar-se, é preciso fazer
um equilíbrio em todas as áreas da vida, inclusive na social. Optar por eventos
sociais é uma boa maneira de sair da rotina.

volte

A rede social Goodreads é uma boa
ferramenta para trocar dicas de livros.
É possível ver sugestões de leitores e
conhecer os últimos lançamentos.

Economia

Você ADORA assistir a
filmes fora de casa, com
projeções, mas ir ao cinema
é caro demais para o seu
orçamento

Você adora
cinema e
literatura,
mas nunca
sobra
tempo para
livros e
filmes

Reservar um horário durante a semana para se desligar da realidade e
mergulhar em um livro ou um filme permite ver o mundo sob outra perspectiva.

Levar o livro na bolsa é outra
dica para quem não tem
muito tempo para ler.

Política

Tirar um tempo para ver um filme, ir ao teatro ou simplesmente
dedicar-se a um livro pode ajudar a diminuir o estresse e melhorar
a qualidade de vida. Consequentemente o trabalho rende mais, e
menos estressado você também pode curtir melhor os amigos
e a família.

Ufa, o jogo acabou! Mas
antes de pensar em 2015
lembre-se de viver bem
os 365 dias do ano que
começa. Feliz 2014!

é possível
fazer
download
de obras da
literatura
brasileira
no site
Domínio
Público.
Para mais
dicas de
economia,
PROCURE AS
MOEDINHAS

avance

Metas
para
filmes
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CASAs

Tenha uma meta de filmes
para o ano, mas ela precisa se
encaixar à realidade. Prometer
ver um filme por dia não é uma
meta sensata. Comece fazendo
uma busca de títulos de sua
preferência e fique de olho
nos lançamentos e críticas na
internet.
Para quem quer se atualizar
sobre filmes novos, o
apaixonado por cinema Jorge
Holetz recomenda dois sites:
Omelete (omelete.com.br) e
Adoro Cinema (adorocinema.
com.br). Neles é possível
encontrar críticas, curiosidades,
datas de lançamento e trailers
de vários filmes. Livros como o
1001 Filmes Para ver Antes de
Morrer, de Steven Jay Schneider,
também são um bom guia.
Para quem é colecionador ou
está pensando em começar a
guardar alguns clássicos em
casa, outra dica do cinéfilo, é
acompanhar blogs de cinema
como Blu Rays Legendados
(blurayslegendados.com) e Blog
do Jotacê (bjc.uol.com.br).

Faça seu
cadastro na
Biblioteca
Municipal DE
Blumenau.
basta
apresentar
o comprovante de residência
para pegar emprestado um dos
65 mil livros. Não é suficiente?

Ande mais

Continue
O JOGO
POR AQUI

Falta dinheiro?

Organização
é a chave

A velha desculpa de não ter dinheiro para um
momento de lazer não serve mais. Todos os
cinemas têm um dia do desconto, as livrarias fazem
queima de estoque e há eventos gratuitos por toda
a região. Ficar atento às oportunidades é o
primeiro passo.

Organizar-se é um processo e um
hábito. Nem tudo pode ser feito
com antecedência, mas manter-se
informado sobre eventos, festas e
horários de cinema pode ser um bom
começo.
Uma dica bacana é usar um
calendário mensal com espaço para
anotações. Eles são mais flexíveis para
inserir e remover lembretes do filme
que vai estrear ou do show que você
não pode perder por nada.
Para saber sobre eventos, é preciso
ficar atento às redes sociais. Se
cadastrar em sites de artistas também
é uma boa. Escolha sites estratégicos
e não esqueça de acompanhá-los.

Inclua a
leitura e
os filmes
na rotina
durante um
mês. Vencido
este período,
a prática
transformase em hábito
adquirido

Dicas de endereços eletrônicos
para acompanhar:
teatrocarlosgomes.
com.br, portal.sescsc.com.br, fcblu.com.
br, agendaaltovale.
com.br, santa.com.
br/maislazer.

Comprar
um novo
livro todo
mês é um
gasto
inviável

avance

1 CASA

2
CASAs

Fique de olho na agenda de instituições que
promovem eventos gratuitos. O Sesc, por exemplo,
é um grande promotor deles. Em 2014 a instituição
vai oferecer festivais como o Aldeia Palco Giratório,
que ocorre em abril, programação de teatro e
música e eventos como o Biblioteca Aberta. Todos
gratuitos e com atrações para
diferentes idades.
Ao comprar ingressos para
shows, garanta sua entrada
com antecedência. Os
primeiros lotes são uma opção
mais em conta e ainda ajudam
o produtor do evento a ter
noção do número de pessoas
interessadas. Daí, podem surgir
outras apresentações na cidade.
O CineArte da Fundação Cultural de Blumenau
exibe gratuitamente toda segunda-feira os clássicos
da sétima arte – a agenda de 2014 ainda não
foi retomada. Livrarias e lojas também oferecem
raridades com um preço bem acessível.
Há inúmeras formas de ler sem gastar nada. Na
Biblioteca Municipal Fritz Müller, em Blumenau, é
possível fazer empréstimos. A biblioteca da Furb
permite o acesso à leitura das obras no local,
mesmo não fazendo parte da universidade. Sebos
são uma boa opção para quem está em busca de
preço acessível. Na internet também há obras para
download gratuito (e legal), como o site Domínio
Público (dominiopublico.gov.br) e o portal da UFSC
(literaturabrasileira.ufsc.br).

Fontes: Juci Nones, gestora de pessoas; Desireé Silveira, técnica de cultura do Sesc; Marco Rovela, produtor cultural; Jorge Holetz, cinéfilo; Raquel Moritz, publicitária e blogueira

