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Fundada em 1958, a EDITORA IBRASA mantém-se
fiel à sua orientação de editar LIVROS QUE CONSTROEM,
lançando obras caracterizadas por ideias e técnicas novas.
Em alguns setores, como criatividade, sexo, psicologia aplicada e êxito, teve ações muitas vezes pioneira, pela
escolha e publicação sistemática de obras cientificamente
baseadas que examinam os problemas de vários ângulos, e
escritas para o grande público.
É também a editora que lançou as primeiras obras
para a compreensão inicial das teorias Piaget.
Tem estado presente em todas as áreas, com autores nacionais e estrangeiros. E aproveita esta oportunidade
para, numa saudação aos autores nacionais, ou aos futuros
autores, manifestar-lhes a certeza de que encontrarão na
IBRASA, compreensão para suas obras e esforço de proporcionar-lhes uma edição primorosa.
Não é fácil manter uma editora dedicada a livros que
abrem caminhos e põem em circulação novas ideias. Mas
é possível, graças à compreensão do público desejoso de
saber, a respeito de cada assunto, algo mais do que ensinam
os textos clássicos.
Esta mensagem é, pois, ao mesmo tempo um agradecimento ao público e um convite aqueles que tem a dizer
algo que não mereça permanecer inédito.
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Agartha

EVANGELHO DA NATUREZA (O)
Luis A. Weber Salvi

Os povos e os indivíduos evoluem sem se dar
conta de que suas experiências se transformam
e requerem continuamente novos padrões. Muitas são as crises modernas e o seu grande pivô
cada vez mais se afirma através da crise ambiental e
é por causa dela que as pessoas finalmente estão despertando, mesmo sob as mais terríveis ameaças e tragédias. Uma nova ética surgirá desta crise, lembrando
aos homens antigos valores eternos, dentre eles a importância do ambiente natural.
152 págs.

GEOGRAFIA SAGRADA
DA AMÉRICA DO SUL
Luis A. Weber Salvi

Esta obra representa uma grande revelação sobre a riqueza, a complexidade e a perfeição dos
elementos que constituem a América do Sul. Inclui quadros com mapas cabalísticos.
216 págs. Mais mapa.
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LIVRO DOS PORTAIS (O) – O Plano de Shambala
para o Final dos Tempos
Luis A. Weber Salvi

Uma história real fornecendo os roteiros desta gloriosa jornada que o planeta Terra tem atravessado, ao
longo de seus inúmeros portais de evolução, para finalmente chegar aos seus últimos estágios, os quais
resumem toda a evolução cósmica do homem e também descortinam aos olhos da humanidade novos
horizontes repleto de paz, beleza, ciência, amor e liberdade.
248 págs.

MAITREYA – A Luz do Novo Mundo
Luis A. W. Salvi

A chegada do Avatar é um verdadeiro marco no tempo das civilizações. A humanidade deve saber conhecer devidamente quem é, como, quando, onde e porque se pode encontrar o Avatar. A obra demonstra,
que, em função da grandeza da missão do novo Avatar a humanidade corre o risco de sequer conhecer
pessoalmente o esperado Maitreya ou Cristo.
176 págs.

TUSHITA – O Dharma do Arco-Íris
de Maitreya Buda
Luis A. W. Salvi

A obra tem por objetivo apresentar a nova
e liberadora Lei Espiritual formulada por
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Cristo ou novo Buda neste final de ciclo Histórico.
Além de sacralizar a Natureza, exalta os potenciais
do indivíduo na nova era. O Dharma de Plenitude de
Maitreya vem completar e coroar o Dharma de Vazio
de Gautama.
292 págs.
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Ciência

CIÊNCIA HISTÓRIA E REALIDADE
A. Suttcliffe e A. P. D. Sutcliffe

Livro auxiliar para os curso de ciência no
ensino médio e pré-universitário. Mostra de
forma admirável que com histórias da ciência
é possível aprender ciência. E aprender melhor do
que lendo apenas o texto frio dos manuais. Ciência é
aventura. É indagação. Veja neste livro como cientistas
organizaram suas aventuras, suas indagações.
442 págs.

CRONOBIOLOGIA CHINESA (A)
Gabriel Faubert e Pierre Crepon

Postos hoje em evidência pela ciência
ocidental, os ritmos biológicos fazem parte da
ciência médica chinesa há milênios. Os autores
explicam como esses ritmos, que influenciam nossa
vida cotidiana em todos os seus aspectos, se integram
em uma visão tradicional que vê na energia (Tchi em
chinês e Ki em japonês) a constante universal em
ação na natureza.
184 págs.
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FRACASSO DA MATEMÁTICA
MODERNA (O)
Morris Kline

A afirmação contida no título da obra é do autor, Morris Kline, um dos mais eminentes professores de Matemática do mundo, além disso, um
dos grandes historiadores dessa ciência. Chega a essa
afirmação condenatória após examinar o comportamento dos alunos e professores na sala de aula, analisar os fundamentos metodológicos da matemática
moderna e da tradicional, para concluir que os alunos
absorvem uma porção de ideias complicadas, porém
NÃO APRENDEM NEM A SOMAR.
216 págs.

HISTÓRIA DA CIÊNCIA
William C. Dampier

Em termos claros, acessíveis ao leitor comum,
mas com firme domínio dos assuntos, o autor
traça a história das ideias científicas desde suas
origens no Egito e na Babilônia, passando pela Idade
Média, pelo Renascimento, pelos sistemas de Galileu
e de Newton até a Física, a Química e a Biologia do
Século XIX, encerrando o magnífico passeio pelo caminho do pensamento como penetrante sumário da
nova Física. Obra ilustrada com inúmeras fotografias
e pranchas.
272 págs.
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HOMEM E O UNIVERSO (O)
Arthur Koestler

História das ideias do homem sobre o Universo
e as origens da fatal separação entre Ciência e
Religião. Koestler procura destruir a lenda de
que a Religião é simples superstição obstrutiva.
444 págs.

INCRÍVEL MUNDO DA FÍSICA
MODERNA (O)
George Gamow

Um dos maiores físicos nucleares do mundo
transforma, neste livro, os pro-blemas capitais
da Física atômica numa história alegremente
contada, na qual a precisão científica se mistura com
uma dose de ficção, que permite melhor aprender o
essencial dos fenômenos e conceitos.
206 págs.

MEDICINA AYUR-VÉDICA (A)
Gerard Edde

O Ayur-Veda é o sistema completo da medicina
milenar da Índia, no qual o ioga, o relaxamento e a meditação fazem igualmente parte. Esta
ciência (ou sabedoria) antiga é ainda hoje praticada na Índia, tanto na medicina particular e familiar como nos hospitais e clinicas, e tem se revelado
de uma eficácia notável. O Ocidente começa agora a
descobrir e se interessar pelo Ayur-Veda, como mos-
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tra o autor, que faz neste livro uma descrição completa sobre a sua prática.
196 págs.

MEDICINA NISHI (A)
Katsuzo Nishi

Esta obra representa importante contribuição
para a divulgação dos métodos de cura e
preservação da saúde desenvolvidos no
Japão por Katsuzo Nishi e que atualmente encontra
adeptos em todo o mundo. Para que o homem não
seja acometido de nenhuma doença, A Medicina
Nishi ensina ser necessário manter-se alerta no dia
a dia, realizando esforços acumulados para manter,
preservar e melhorar a saúde física e mental.
208 págs.

SOCIOBIOLOGIA – O FATOR GENÉTICO
Robert A. Wallace

O primeiro livro escrito em linguagem popular
sobre sociobiologia – a revolucionária e provocadora teoria que diz ser aquilo que fazemos
na vida mais influenciado por nossos genes do
que jamais imaginamos.
240 págs.

TAO DA MEDICINA (O)
Ginseng, Remédios Orientais
e Farmacologia da Harmonia
Stephen Fulder
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Há milhares de anos, os chineses dão grande valor às
plantas medicinais, qualificadas como “reais”. Análise
profunda e clara, livro de reflexão, mas também livro
prático (como e por que usar ginseng). O Tao da medicina nos leva à descoberta desses remédios de harmonia, graças aos quais podemos obter um equilíbrio
melhor das funções vitais.
312 págs.
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Economia e
Administração

ADMINISTRAÇÃO DESPORTIVA MODERNA
José Mauricio Capinussú

O autor estabelece detalhadas e bem fundamentadas considerações sobre gestão desportiva, passando por uma abordagem a respeito
do papel desempenhado pela mulher neste campo
de trabalho e a discriminação por ela sofrida. Uma
proposta destinada à formação do administrador
desportivo, em nível de pós-graduação e também de
aperfeiçoamento.
112 págs.

ADMINISTRAÇÃO DA QUALIDADE TOTAL
O aperfeiçoamento contínuo teoria e prática
Joseph e Susan Berk

A obra redefine o modo de as companhias fazerem
seus negócios. É uma filosofia empresarial baseada
em vários sistemas de administração destinados a
aperfeiçoar continuamente os métodos de trabalho
de forma a atrair e satisfazer o cliente. Mostra como
usar esses sistemas para o aperfeiçoamento com sucesso.
288 págs.
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ADMINSITRAÇÃO HOLÍSTICA
Suely Braz Costa

Administração Holística é a essência do conceito de globalização. É a administração do ser
humano em sua totalidade. Este livro apresenta exercícios para despertar a habilidade intuitiva e técnicas
de relaxamento que irão capacitar as pessoas a discernir se estão diante de um fato lógico ou de uma
percepção subjetiva.
152 págs.

ADMINISTRAÇÃO MERCADOLÓGICA
Constantino Grecco

Em linguagem simples despida do jargão com
que gostam de “enfeitar” e, desse modo, complicar obras desse gênero, o autor apresenta
visão atualizada e prática da arte de administrar as
vendas numa empresa.
98 págs.

ARTE DE VENDER
DO FRACASSO AO SUCESSO
Frank Bettger

Uma das obras de maior procura no gênero,
traduzida já em vários países. Seus princípios
simples se aplicam a todas as latitudes, são
universais.
272 págs.
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ARTE DE VENDER PARA MULHER (A)
Janet Wolf

Uma série enorme de importantes informações poderá ser encontrada neste livro, destinado a atingir o grande público consumidor constituído pelas mulheres.
278 págs.

BASTIDORES DA VENDA (NOS)
I. R. Petrarca Bocchino

O avesso da arte de vender: o “não vender”- A outra
face da transação: o lado negativo – Experiências vividas podem evitar a repetição de erros – O sucesso
na venda depende só do vendedor – Como eliminar
os aspectos negativos para alcançar o alvo – Rotina e
burocracia entravam uma boa transação – Exemplos
que ajudarão o vendedor profissional a alcançar seus
objetivos.
88 págs.

CIBERNÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO
Stafford Beer

Visão totalmente original de como organizar e administrar desde uma pequena empresa até um país.
Stafford Beer é o grande revolucionário da ciência da
administração. Neste livro ele explica sua teoria da
organização eficiente em termos simples, embora lidando com temas dos mais difíceis e sutis.
328 págs.

17

CINCO GRANDES REGRAS
DO BOM VENDEDOR (AS)
P.H. Whiting

Obra fundamental sobre a arte de vender. Ensina o
autor que não há vendedor fracassado. O que existe
são vendedores mal preparados para sua profissão.
384 págs.

COMO TORNAR-SE UM CAMPEÃO
DE VENDAS
Celso Skrabe

Com linguagem informal e bem-humorada,
esta obra mostra a importância da atividade
do vendedor e aponta os caminhos que fazem os
campeões de vendas na era da globalização e da reengenharia. Indica os instrumentos para alcançar tal
e dá dicas práticas e objetivas para aplicação no dia a
dia do vendedor e como usar a Equação de Vendas e
o plano de Persuasão.
240 págs.

CONTABILIDADE DE CUSTOS
W. B. Lawrence e John W. Ruswinckel

Obra básica para todos os estudantes e mestres das
escolas superiores de contabilidade, Economia e Administração de Empresas. Indispensável também a
todos os modernos dirigentes de empresa. O livro
contém inúmeros gráficos e problemas.
Volume grande: 16x23 cm. 742 págs.
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FORMAÇÃO DE LÍDERES
A. K. Rice

Seja um líder e aprenda como eliminar resistências
imprevistas nos trabalhos de equipe; como desenvolver uma atividade de conjunto para alcançar o objetivo final; como desempenhar o papel de líder no grupo.
Esta é uma obra indispensável a homens e serviços
especializados – na indústria, comércio e ensino, nas
clínicas médicas, instituições públicas – preocupados
com as relações intergrupais e interpessoais.
264 págs.

GERÊNCIA DE LOJAS
Constantino Grecco

Com a mesma simplicidade e eficiência demostradas
em outras obras, o prof. Constantino Grecco acompanha neste novo livro a evolução e organização adequada de uma loja: mostra como efetuar compras racionais e como obter vendas compensadoras; mostra
ainda a importância e as funções de um bom gerente
de lojas.
152 págs.

GERÊNCIA DE VENDAS
Constantino Grecco

Neste livro, moderníssimo por suas ideias
e práticas, aprende-se o essencial sobre as
funções do gerente de venda, campanhas e
convenções, estratégias de vendas, verbas e
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custos operacionais, desenvolvimento das linhas de
produto, etc.
152 págs.

GERENCIAMENTO DE MARKETING
Mauro Tadeu Berni

Em tempos que primam pela velocidade das
mudanças, quando o mundo informatiza-se e
integra-se pelos satélites e os consumidores,
enquanto clientes, são os donos desse reinado,
torna-se necessário utilizar uma linguagem aplicável, ágil e prática, que nos leve a focalizar o marketing enquanto ferramenta para o desenvolvimento e
consumo. Não imagine que você tem muitos problemas pela frente. Descubra que você tem mais soluções criativas do que problemas! Esse não é um livro
para somar conhecimentos e sim um manual para
que se possa colocar em prática.
328 págs.

GRANDES PROBLEMAS E GRANDES
SOLUÇÕES DO VENDEDOR MODERNO
Percy H. Whiting

Os grandes problemas que o vendedor encon-tra
em sua carreira, expostos pelo grande especialista.
E com enorme experiência ensina a resolvê-los.
Cada vendedor se sentirá novo em folha, mas com
experiência e capacidade cada vez maior, depois de
ler este livro.
328 págs.
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GUIA DE E-MAIL MARKETING
Gustavo Assis

O marketing vem sofrendo mudanças evolutivas no mundo dos negócios. O e-mail quando
bem planejado e segmentado, é a ferramenta
de resposta direta mais eficiente disponível no mercado e quando usado corretamente, pode aumentar
as vendas, construir relacionamentos com os clientes
e melhorar a imagem de marca da empresa. Guia de
e-mail marketing traz informações essenciais sobre
como planejar, executar e medir o sucesso de uma
campanha por e-mail. O livro ensina como melhorar
os resultados dos negócios através da utilização do
e-mail – fugindo do indesejado rótulo de SPAM (ou
mensagem comercial não solicitada), a construir um
relacionamento duradouro com os clientes mais valiosos e ainda o que não fazer em e-mail marketing.
160 págs.

INTELIGÊNCIA ESPIRITUAL (A)
Vitório César Mura de Arruda

Está surgindo uma nova espécie de inteligência, diferente das conhecidas: “A INTELIGÊNCIA ESPIRITUAL”
A busca pelo autoconhecimento, evolução e equilíbrio do homem moderno, provocou a necessidade
dessas questões e tem sido motivo de vários debates
na sociedade moderna. Cada vez mais, empresários
e executivos brasileiros estão incorporando a religião
e, de forma mais abrangente, a espiritualidade como
forma de gestão, ao mundo corporativo. Este livro estuda, analisa e avalia porque as organizações estão
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incorporando a espiritualidade na gestão administrativa de seus negócios.
128 págs.

LEITURA DINÂMICA EM SETE DIAS
William S. Schaill

Muitas obras foram publicadas abordando
meios eficazes de aprendizagem sobre a leitura
dinâmica. Nenhuma, entretanto, alcançou seu
objetivo como este livro de William S. Schaill,
editor e diretor editorial do This Week Magazine, de
Nova York. Estudantes, professores, profissionais liberais e pessoas que devem reter maior número de
informações em tempo reduzido se beneficiarão com
os ensinamentos deste livro.
224 págs.

LÍDER (O)
500 conceitos de liderança
Ilie Gilbert (autor de Conviviologia)

Este livro mostra ao líder o pensamento do liderado, apresenta ao liderado o pensamento
do líder e revela aos dois o que um pensa do
outro. Antes de tudo, esta obra é uma clara exposição
de quinhentos conceitos, referentes à visão real da
liderança.
112 págs.
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LÍDER (O) Vol. II
Ilie Gilbert

Este segundo volume, contendo “outros quinhentos”
conceitos de liderança, mostra que as poltronas não
se oferecem: são ocupadas. Mostra também que a diferença entre a altura do líder e a altura dos liderados
é, na realidade, causada pelo alto pedestal no qual os
liderados colocam o líder. E explica que ser líder não
é tarefa.
144 págs.

LÍDER (O) Vol. III
Ilie Gilbert

Este volume contém novos quinhentos conceitos
de liderança. Este livro não pretende determinar as
cores com que cada um deseja pintar sua casa, mas
afirma, demonstra e insiste que a casa de todos, a sociedade moderna, deve receber, sem falta, uma nova
pintura. O líder III pretende melhorar todas as casas
dos líderes, e também as residências dos liderados.
Cada novo conceito deste volume III é uma espátula
de raspagem que o leitor poderá usar a fim de tirar,
descolar ou arrancar conceitos e preconceitos envelhecidos. 160 págs.

LIDERANÇA COM SUCESSO
Isabel F. Furini

Este livro aborda a liderança em todos os seus aspectos. Trata mais particularmente de como se chegar a
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líder com sucesso. Liderar, como mostra a autora, é
ao mesmo tempo arte e ciência. A liderança é coisa
que vem de muito longe, já que grandes chefes, como
Júlio César ou Napoleão, deixaram suas marcas na
história da humanidade em virtude de sua capacidade de liderança.
108 págs.

MANUAL DO BALCONISTA MODERNO
Constantino Grecco

Este é o primeiro livro brasileiro que ensina a
ser balconista. O autor, conhecido especialista, apresenta aqui, com muita habilidade, as
noções necessárias a um bom balconista.
128 págs.

MARKETING SIMPLIFICADO
Constantino Grecco

O autor, com sua grande experiência, empreendeu a tarefa de transformar esse bicho de
sete cabeças chamado “marketing” numa coisa simples que se pode compreender sem esforços.
152 págs.

NEGOCIAÇÃO PERSONALIZADA
Tom Anastasi

O autor é o criador dos famosos seminários de ven-
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das e negociação personalizada, nos Estados Unidos.
Neste livro ele apresenta suas estratégias e sua experiência de muitos anos. É um texto extremamente
prático e informativo, com relato de casos, exemplos
esclarecedores e diálogos específicos. Um guia sensível e prático para uma negociação com mútua colaboração. Com exemplos e dicas úteis, levará você a
conseguir acordos positivos e duradouros.
192 págs.

PODER DA COMUNICAÇÃO (O)
J. V. Cerney

Este livro fornece todos os métodos e técnicas para
qualquer pessoa obter sucesso por meio da palavra,
no mundo comercial, profissional ou social. O leitor
descobrirá os “meios ocultos de persuasão” e ficará a
par das mais novas descobertas em psicologia motivacional.
240 págs.

PSICOLOGIA APLICADA NA ARTE
DE VENDER
Donald A. Laird e Eleonor C. Laird

Manual prático que orienta o vendedor em seu
treinamento diário. Cada capítulo deste livro
acha-se repleto de sugestões sobre a maneira
de desenvolver o poder de venda, por meio das técnicas da moderna psicologia.
320 págs.
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PSICOLOGIA DA COMUNICAÇÃO (A)
Jesse S. Nirenberg

Recorrendo a seus profundos conhecimentos de psicologia e psicanálise, o autor desenvolveu notável
conjunto de instrumentos para a conversação e para
influenciar outras pessoas. Estas técnicas novas e altamente eficientes ajudarão o leitor a enriquecer seu
relacionamento, assim como torná-lo mais produtivo no seu trabalho e na sua vida social.
192 págs.

PSICOLOGIA, TÉCNICA E PRÁTICA
DE VENDAS
Constantino Grecco

Não se pode querer vender sem Psicologia. Os
elementos básicos dessa ciência, aplicáveis à
venda, e outros aspectos da prática de vendas,
são tratados com mão de mestre neste livro.
146 págs.

SETE PILARES DO SUCESSO (OS)
Jonathan Evetts

É aquele guia raro para todos os mais difíceis
problemas em vendas. Ele oferece soluções
minuto a minuto, palavra, por palavra, desde
facilitar o seu primeiro contato. E mais maneiras novas, aprovadas e divertidas de aprimorar apresentações em vídeo, telefone, fax e computador. Além de
transformar correspondência e palestras, multiplica-
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doras de respostas como jamais sonhou.
208 págs.

SETE SEGREDOS QUE VENDEM
Edward J. Hegarty

Um dos maiores especialistas em vendas em todo o
mundo não pretende ensinar os sete segredos de sua
arte, mas a maneira de utilizá-los eficientemente. A
diferença é importante pois uma coisa é conhecer
as regras de uma atividade e outra é utilizá-las com
êxito. Mais vale a prática do que a gramática – diz o
ditado. O autor tem o mérito de, sem desdenhar a
gramática, insistir na prática.
246 págs.

SHOW DE VENDAS
Sidney A. Friedman

É um guia para tirar tudo de seu potencial pessoal e financeiro. Contém técnicas de vendas
poderosas, táticas, estratégias e instrumentos
que lhe permitirão alcançar uma produção
extraordinária. Indispensável para os vendedores
que desejam alcançar pleno sucesso em vendas.
176 págs.

TEORIA GERAL DE KEYNES
Robert Lekachman

Nesta importante obra, um ilustre economis-
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ta, professor da Columbia University, reuniu análises
de especialistas para dar ao leitor uma visão completa a respeito da “Revolução Keynesiana”.
350 págs.

VENDA MAIS E MELHOR
Wallace K. Lewis

Aqui estão as técnicas e processos reais que ajudaram, até agora, centenas de milhares de vendedores
a vender como nunca pensaram fazê-lo. Livro diferente e original sobre a ciência e a arte de vender.
Obra única no gênero é essencial para os profissionais de vendas.
300 págs.

VENDER É UMA ARTE
Terri Murphy

Esta obra é uma arca do tesouro cheia de
segredos que proporcionará a você ampliar
os seus negócios. A autora uma das melhores
agentes imobiliárias dos Estados Unidos descreve o seu sistema particular lhe revelando como
você poderá aumentar suas vendas. Indispensável ao
profissional que deseje trilhar o caminho do sucesso
e rechear sua conta bancaria.
188 págs.
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Educação

ADMINISTRAÇÃO E MARKETING
NAS ACADEMIAS DE GINÁSTICA
J. M. Capinussu e Lamartine P. da Costa

Uma das novas manifestações da iniciativa privada
no campo da atividade física foi o surgimento das
academias de ginástica, as quais, a cada momento,
melhoram sua eficácia administrativa e sua organização. Também nessas academias, o marketing tornou-se indispensável. Por tudo isso, esta obra, escrita
por dois renomados representantes da Educação Física no Brasil, é extremamente oportuna e útil.
80 págs.

ADOLESCENTES (OS)
Isaac Mielnik

O autor realça nesta obra o crescimento e
desenvolvimento do adolescente enfocando
pontos de vista inteiramente novos: as
necessidades básicas dos jovens, suas crises
e seus problemas com a sexualidade. Em capítulo
especial, expõe a psicopatologia da adolescência: as
drogas e seu consumo, a delinquência, a agressão e
a violência.
176 págs.
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AMOR CONTRA O ÓDIO
Karl Menninger

Contra o ódio, que atira os homens contra si
mesmo, a receita do Dr. Menninger, o famoso
psiquiatra, é esta: AMOR. MAS que é o AMOR? Este
é o fascinante tema deste livro, escrito com mão de
mestre para o grande público.
284 págs.

ANÁLISE CIENTIFICA DA PERSONALIDADE
Raymond B. Cattel

O famoso psicologista ensina a aplicar sua técnica
fatorial à medição e avaliação da personalidade. Não
se limita, porém, a essa tarefa: realiza, antes, uma explanação geral sobre o que seja a personalidade e os
seus métodos de pesquisa.
372 págs.

ANIMAL SOCIAL (O)
Introdução ao Estudo
do Comportamento humano
Elliot Aronson

Nenhum outro livro até hoje tratou, como
este, com mais senso crítico e agilidade os temas básicos da Psicologia Social, que nos mostra o comportamento do homem em grupo e suas aberrações.
320 págs.
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ARTE DE ENSINAR (A)
Ensine como Santo Agostinho
Pe. Miguel Lucas

Obra original que, por certo, vai surpreender muitos
educadores. O autor apresenta aqui uma série de
orientações psicopedagógicas de Santo Agostinho
para a Educação Integral da pessoa.
120 págs.

ARTE DE FALAR EM PÚBLICO (A)
Isabel Furini

Guia indispensável para qualquer pessoa interessada em falar em público. É indicado para
diversas áreas: advogados, secretárias, médicos, engenheiros, professores, gerentes de empresas, políticos, etc. Mostra especificamente, como
se libertar do medo de falar em público.
100 págs.

ARTE E CIÊNCIA DA CRIATIVIDADE
George F. Kneller

O que de mais importante se conhece sobre
criatividade, desde as definições e conceitos
até as teorias explicativas do processo criador
e as modificações que o reconhecimento da
criatividade impõe ao sistema educacional.
124 págs.
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AVALIAÇÃO EDUCACIONAL
Teoria – Planejamento – Modelos
Heraldo Marelim Vianna

Uma autorreflexão sobre a origem e os condicionamentos sociais de um problema, que precisa ser esclarecido e solucionado a partir da
identificação de suas raízes profundas no humano
social. O autor recupera a construção do nosso conhecimento, o desenvolvimento das nossas percepções e
da capacidade de interagir criticamente. A reconstituição histórica, mesmo de um passado recente, possibilita explorar antigas experiências que, nesse caso,
permitem desvendar os caminhos que nos levaram à
teoria e a atuação prática em um domínio bastante
específico: o da AVALIAÇÃO EDUCACIONAL.
196 págs.

CIBERNÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO
Stafford Beer

Visão totalmente original de como organizar e administrar desde uma pequena empresa até um país.
Stafford Beer é o grande revolucionário da ciência da
administração. Neste livro ele explica sua teoria da
organização eficiente em termos simples, embora lidando com temas dos mais difíceis e sutis.
328 págs.

CIÊNCIA
HISTÓRIA E REALIDADE
A. Suttcliffe e A. P. D. Sutcliffe
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Livro auxiliar para os cursos de ciência no ensino
médio e pré-universitário. Mostra de forma admirável que com histórias da ciência é possível aprender
ciência. E aprender melhor do que lendo apenas o
texto frio dos manuais. Ciência é aventura. É indagação. Veja neste livro como os cientistas organizaram
suas aventuras, suas indagações.
442 págs.

COMO A CRIANÇA PENSA
A Psicologia de Piaget e suas
Aplicações Educacionais
Ruth M. Beard

Os estudiosos do comportamento infantil podem dispor agora de um texto singelo e preciso,
explicativo da teoria de Jean Piaget. Neste livro, uma
autoridade no assunto realiza o que parecia impossível e troca em miúdos, sem perda do rigor científico,
a psicologia do mestre suíço.
252 págs.

COMO ALTERAR
O COMPORTAMENTO HUMANO
H. R. Beech

Obra importante e atualíssima sobre as técnicas baseadas na reflexologia e no aprendizado. O autor expõe aqui a natureza e o desenvolvimento da reflexologia e da “psicoterapia do comportamento”, técnica
nova de tratamentos ativos e dinâmicos de várias
formas de distúrbios psicológicos. Apresenta ao lei-
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tor nova abordagem que talvez venha a resolver, por
sua rapidez e eficácia, as clássicas objeções à psicoterapia ortodoxa freudiana: tempo, dinheiro e eficácia
limitada.
296 págs.

COMO CONQUISTAR UM LEITOR
Marilze S. Petroni

Baseado em experiências próprias, em testes
com jovens, discussão com professores, pedagogos e psicólogos Marilze S. Petroni desenvolveu um processo para que professores e pais,
possam identificar as causas do pouco interesse
pela leitura na maioria das pessoas. Mostra porque
a criança, quando inicia o aprendizado, é entusiasta com os livros e depois perde interesse. Apresenta 10 itens que devem ser desenvolvidos para que a
leitura seja bem compreendida e induza a criança a
tornar-se uma amiga dos livros. Finalmente enumera
10 itens que devem ser evitados para que a criança
não crie obstáculos em seu desenvolvimento como
leitora.
144 págs.

COMO EDUCAR CRIANÇAS EM GRUPOS
Marie Winn e Mary Ann Porcher
É o primeiro livro escrito para incentivar e orientar
aqueles que desejem organizar e dirigir grupos compostos de crianças de idade pré-escolar e dos quais
seus filhos possam participar. Ensina todas as técni-
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cas para entreter as crianças.
240 págs.

COMPORTAMENTO INFANTIL (O)
Isaac Mielnik

Há muitos livros sobre educação das crianças na família. Este, porém, analisa em profundidade problemas reais, ao lado das abstrações teóricas. Esta obra
apresenta técnica e métodos seguros para entender
crianças.
268 págs.

COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO
Heraldo Marelim Vianna

Esta obra do autor de Testes em Educação reúne pesquisas empíricas sobre o problema
da capacidade de expressão crítica dos estudantes. É uma obra que procura responder a
numerosas perguntas, como: As provas de redação
são instrumentos de medida realmente válidos? Os
resultados das avaliações das provas de redação merecem confiabilidade? – Os avaliadores exercem influência sobre os resultados das provas de redação? E
muitas outras questões que preocupam professores
e avaliadores educacionais.
144 págs.
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CONTABILIDADE DE CUSTOS
W. B. Lawrence e John W. Ruswinckel

Obra básica para todos os estudantes e mestres das
escolas superiores de contabilidade, Economia e Administração de Empresas. Indispensável também a
todos os modernos dirigentes de empresa. O livro
contém inúmeros gráficos e problemas.
Volume grande: 17x24 cm. 742 págs.

CRIANÇA APRENDE BRINCANDO (A)
P. M. Pickard
Estudo do desenvolvimento e da maturação
das crianças nos seus primeiros anos. Não se
conhece nada comparável a este livro de grande valor e interesse para quem deseja conhecer e compreender crianças.
228 págs.

CRIANÇA EXCEPCIONAL (A)
Joseph Roucek (coordenador)

Este livro trata dos retardados físicos e mentais. Apresenta também minucioso estudo sobre os superdotados e orientação a respeito
das mais modernas técnicas de reabilitação
usadas em vários países e nos EUA.
286 págs.

CRIANÇA PROBLEMA (A)
Joseph Roucek (coordenador)
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Cada capítulo deste livro foi escrito por um especialista de renome. Além de um estudo sobre a criança
criativa, encontram-se aqui trabalhos sobre as dificuldades emocionais, a criança desatenta, a que encontra dificuldade em falar, escrever ou ler, a obtusa,
a precoce.
294 págs.

CRIATIVIDADE
Medidas, testes e avaliações
E. Paul Torrance

Um dos aspectos mais delicados e importantes
da criatividade é sua avaliação. O autor é um
dos maiores especialistas nesse campo. O prof.
Torrance mostra metodicamente, neste livro, como
aplicar os famosos testes de pensamento criativo de
Minnesota, por ele desenvolvidos.
296 págs.

CRIATIVIDADE NO ENSINO
Alice Miel (coordenadora)

Cada capítulo deste livro é dirigido a cidadãos
interessados na educação, tanto quanto a educadores profissionais. Trata especificamente
do ensino criativo e analisa, como é o processo
criativo; como difundir criatividade nos currículos;
como usar o espaço e o tempo de maneira criativa;
como educar os professores e como se educarem eles
a si mesmos.
328 págs.
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DICIONÁRIO DINÂMICO
DA LÍNGUA PORTUGUESA
Um Vocabulário Ativo
Aparecida Vaz Primo

Um Dicionário rico em informações. A forma como
são apresentadas as frases, leva ao fortalecimento
da memória, ao desenvolvimento do raciocínio e da
meditação, esta tão necessária, para a construção da
personalidade, sem a qual ninguém consegue persuadir ou dissuadir.
578 págs.

DIDÁTICA NECESSÁRIA (A)
Argemiro Aluísio Karling

Esta obra visa a eliminar as dificuldades encontradas pelos alunos dos cursos de magistério de 2° grau e das licenciaturas na compreensão da teoria da educação e na sua posterior
aplicação em sala de aula.
332 págs.

DIDÁTICA NO
ENSINO SUPERIOR
Imidio G. Nérici

O autor aborda o assunto de forma completa e abrangente, adotando o conceito de didática como estudo
do conjunto de recursos técnicos que tem em mira
dirigir a aprendizagem do educando, tendo em vista
levá-lo a atingir um estado de maturidade que lhe
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permita encontrar-se com a realidade e na mesma
poder atuar de maneira consciente, eficiente e responsável.
260 págs.

EDUCAÇÃO E ENSINO
Imídio G. Nérici

“Um adequado conceito de educação proporciona ação didática mais completa”. Baseando-se nesta premissa, o professor Imídio Nérici reuniu nesta obra conhecimento e
experiências acumulados durante anos de carreira
acadêmica, que lhe permitem abordar com clareza a
problemática do ensino brasileiro.
236 págs.

EDUCAÇÃO SEXUAL
NA ESCOLA E NO LAR
Da Infância à Adolescência
Isaac Mielnik

Todos os aspectos da sexualidade são enfocados neste livro, escrito por especialista, em
linguagem simples e acessível, sem perda, entretanto, do rigor científico. Obra oportuna, dirigida não só
aos pais, mas especialmente aos professores e técnicos em comportamento sexual. Contém, na parte
final, 140 perguntas e respostas.
248 págs.
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EFICIÊNCIA E EFICÁCIA
NAS UNIVERSIDADES
M. J. Gomes Tubino

Este livro, resultado de demorada e bem elaborada pesquisa, aborda os aspectos sistêmicos da Administração Universitária. O autor analisa
os inúmeros conceitos da ciência da administração,
sintetizando, ao mesmo tempo, o que pensam grandes especialistas nacionais e estrangeiros a respeito
da difícil e árdua tarefa de se administrar um estabelecimento de ensino superior.
104 págs.

ENEM
É fácil escrever bem para (o)
Roberto Amado

Aqui você encontra explicações simples para os
principais aspectos de uma boa redação, além
de exercícios com respostas, dicas práticas, listas para consulta e muitas pegadinhas do nosso idioma.
192 págs.

ENSINO E AVALIAÇÃO
EM EDUCAÇÃO FÍSICA
Sebastião Votre

Esta obra abre nova vertente de estudos sobre
as questões centrais da Educação Física escolar no Brasil. Apresenta uma visão objetiva dos
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problemas pedagógicos, das concepções e representações, da atualização profissional e de novas oportunidades de trabalho para o bacharel e o licenciado em Educação Física. É obra indispensável a todo
professor da área e àqueles que se interessam pela
Educação Física no País.
188 págs.

EROS E TANATOS
O Homem contra si próprio
Karl Menninger

Na defesa de sua saúde mental, leia este extraordinário livro e veja as coisas incríveis que
o homem é capaz de fazer para sua AUTODESTRUIÇÃO! O famoso psiquiatra norte-americano faz
neste livro uma análise compassiva, mas objetiva,
da guerra psicológica que o homem trava contra si
mesmo e sua necessidade de respeito próprio e compreensão própria. Essa análise é documentada com
numerosas histórias de casos.
488 págs.

FÍSICA DOS EXPERIMENTOS À TEORIA
Darcio Pereira dos Santos

Muitos são os textos de ciência, entre as quais
a física destinada ao ensino sistemático. Apresentam-se, não raro, como inovações, mas
quando o examinamos, logo descobrimos que
são todos praticamente iguais, variando mais
na apresentação gráfica do que no conteúdo
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ou no método, em geral, um texto mais ou menos
denso e monótono, completado com exercícios, experiências e perguntas. Este livro é diferente, porque
parte da experiência e, por intermédio de sua realização e análise, chega às conclusões que, na verdade,
são o texto relativamente produzido, que o estudante
tem de ler.
400 págs.

FOLCLORE
Mitos e Lendas do Folclore Brasileiro
Marco Aurélio Lomonaco

É um dos mais ricos do mundo. Nele, colaboraram além do elemento nativo (o índio), o
português e o africano. Podemos dizer que esses três povos constituíram as raízes de nossa cultura. O Folclore nada mais é do que o conjunto
de manifestações de uma cultura popular tradicional
que retrata a alma de um povo, exprimindo sentimentos e valores estéticos que muitas vezes influenciam
níveis mais elaborados dessa mesma cultura. Ligado
às mais profundas raízes do ser humano, o Folclore
mantém de forma quase divinizada as lendas e os
mitos que o compõe, isso em todas as suas incursões
pelo mais longínquos lugares do país, florescendo de
forma variada suas estórias, que agradam ao consciente coletivo deste imenso país. Nesta obra, o autor
resgata um pouco de nossa cultura, valores e raízes.
312 págs.
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FORMAÇÃO DA CIDADANIA
POR MEIO DOS HINOS
Yara de Abreu Longo Najman
Vera Verri Calabria

Os hinos pátrios fazem parte da história do
povo brasileiro. Despertam e estimulam o
patriotismo, assim como o sentimento de nacionalidade das pessoas – conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais, uma das metas do ensino fundamental é “levar o aluno a conhecer características
fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, materiais e culturais como meio para construir progressivamente a noção de identidade nacional e pessoal e
o sentimento de pertinência ao País”. O Hino Nacional Brasileiro, juntamente com nossa Bandeira, entre
os símbolos da nossa pátria, são os que mais emocionam os brasileiros. Estão presentes nos encontros
oficiais de nossos governantes, nas comemorações
cívicas, em datas festivas e na abertura de encontros esportivos, entre muitas outras ocasiões importantes. Os Estados, por sua vez, também têm hinos
próprios que devem ser conhecidos, aprendidos e
cantados. Tem como objetivo, também, resgatar uma
tradição comum aos estudantes de algumas décadas
atrás, quando cantar hinos pátrios em momentos ou
datas especiais era uma prática familiar e fazia parte
do cotidiano das escolas brasileiras. Era realizada por
professores e alunos com muito interesse, alegria e
com o respeito que lhes são devidos.
144 págs.
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FRACASSO DA MATEMÁTICA
MODERNA (O)
Morris Kline

A afirmação, contida no título da obra é do autor, Morris Kline, um dos mais eminentes professores de Matemática do mundo, e além disso, um
dos grandes historiadores dessa ciência. Chega a
essa afirmação condenatória após examinar o comportamento dos alunos e professores na sala de aula,
analisar os fundamentos metodológicos da matemática moderna e da tradicional, para concluir que os
alunos absorvem uma porção de ideias complicadas,
porém NÃO APRENDEM NEM A SOMAR.
216 págs.

GAFES ESPORTIVAS
J. Milton Gonçalves

Este livro aponta, comenta e corrige (de maneira descontraída e bem-humorada) as mancadas mais extravagantes cometidas pela
imprensa esportiva. Todo ilustrado com charges e comentários de Marcílio César Ramos Krieger e Armando Nogueira. Entre as gafes mais frequentes, destacam-se: Correr atrás do prejuízo; Um deixou pro
outro; o outro deixou pro um...; A bola entrou onde a
coruja dorme; Os torcedores estão diminuindo; Vender caro a derrota; Ganhar o lance na moral; O jogador investiu no bandeirinha; O gol foi feito através
do goleiro; Dar o troco no adversário; Jogar na fonte
nova; O goleiro teve a mão cortada; Gol à la Pelé.
Formato 16x23. 160 págs.
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GINÁSTICA RÍTMICA DESPORTIVA
Ester de Azevedo Vieira

Livro indispensável a quantos se dedicam a
esse fascinante esporte: alunos e professores.
Eis alguns dos tópicos abordados: acompanhamento musical; técnica da GRD; método de preparação; aprendizagem; aquecimento; posições básicas de postura; movimentos a mãos livres; flexões ou
inclinações; os aparelhos; características da bola, da
corda, do arco, da fita, das maças, etc.
128 págs.

GRANDES GUERRAS DA HISTÓRIA (AS)
B. F. Lidell Hart

Neste livro sobre estratégia, o mais famoso escritor militar de nosso tempo analisa as técnicas básicas da vitória, tanto na guerra quanto
na paz, e tira várias conclusões quanto à aplicação dos princípios estratégicos. É o livro mais largamente usado nas escolas militares de todo o mundo.
516 págs.

GUIA PRÁTICO
PARA ENTENDER PIAGET
Molly Brearley e Elizabeth Hichfield

O objetivo dos autores deste livro, plenamente
conseguido, foi proporcionar uma espécie de
roteiro básico, em que utilizam exemplos colhidos nas próprias obras de Piaget. 206 págs.
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HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA
José Antônio Tobias

Esta obra é básica para o estudo da educação
brasileira desde os seus primórdios. O autor
dedicou-se durante vários anos, em tempo integral, exclusivamente à pesquisa sobre a educação
brasileira, em particular. Partindo dessas pesquisas,
introduziu novas ideias no sentido de contribuir para
o desenvolvimento da educação em nosso país.
352 págs.

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA
E DO ESPORTE NO BRASIL
Victor Andrade de Melo

Esta obra demonstra a importância do estudo da história da Educação Física e do esporte
para os estudantes e professores da matéria.
Traça um panorama, as perspectivas e propostas a respeito do assunto.
120 págs.

HISTÓRIA DA REVOLUÇÃO DE 32
Hernâni Donato

Uma história ao estilo de nosso tempo: breve, verdadeira, completa, isenta, fiel à abundância documental, vivaz, objetiva, parca de
adjetivos e rica de informações. Nosso maior
movimento cívico político-militar, escrita para
quem deseja conhecer o essencial do que aconteceu
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nos bastidores desde antes de 1930, nas ruas e nos
campos de batalha.
160 págs.

HISTÓRIA DOS POVOS
DE LÍNGUA INGLESA Vol. I
Berço da Inglaterra
Winston S. Churchill

Neste primeiro volume de sua já famosa história, o autor estuda o começo do Império Britânico, desde o remoto verão do ano romano
699, ou 55 antes do nascimento de Cristo, até o final
da época feudal. No prefácio Churchill narra a maneira pela qual foi realizada esta obra verdadeiramente ciclópica. De suas qualidades literárias é inútil
falar, pois Winston S. Churchill foi reconhecido como
um dos grandes estilistas da Língua Inglesa e um dos
maiores escritores do mundo, justamente recebendo
o prêmio Nobel de Literatura.
448 págs.

HISTÓRIA DOS POVOS
DE LÍNGUA INGLESA Vol. II
O Novo Mundo
Winston S. Churchill

Entre 1485 e 1688 os povos ingleses começam
a espalhar-se por todo o mundo. Enfrentam
e vencem o poderio espanhol. Conquistados
os mares, surgem as colônias americanas, crescendo nas costas ocidentais do Atlântico, comunidades
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cheias de vida e de espírito de iniciativa. A Inglaterra
e a Escócia adotaram a religião protestante e os dois
reinos da ilha mantiveram-se unidos sob uma dinastia escocesa. Travou-se uma grande guerra civil em
torno de importantes princípios.
364 págs.

HISTÓRIA DOS POVOS
DE LÍNGUA INGLESA Vol. III
A Era da Revolução
Winston S. Churchill

No começo deste volume encontramos Guilherme de Orange como rei da Inglaterra, reinando com sua esposa Stuart. Este fato, resultante da revolução de 1688, trouxe para a Inglaterra
Guilherme III deu 24 horas ao embaixador francês
para deixar o reino e assim iniciou uma guerra. Vastas áreas, particularmente no Pacífico, foram pela
primeira vez dominadas pela mão do homem, novas
terras colonizadas, surgindo novos países. Entre estes últimos destaca-se o que nasceu da derrota da
Inglaterra no seu período áureo – Os Estados Unidos
da América. Esta grande potência moderna surgiu da
primeira reunião dos delegados, em maio de 1775.
376 págs.

HISTÓRIA DOS POVOS
DE LÍNGUA INGLESA Vol. IV
As Grandes Democracias
Winston S. Churchill
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As Grandes Democracias são o objetivo do volume final da História de Winston S. Churchill. Nele, o grande
estadista toma os povos de língua inglesa a partir dos
dias de paz que se seguiram à queda de Napoleão, e
chega até a morte da Rainha Vitória e o começo do
século XX. O Império Britânico está no auge; a criação dos Domínios e os primeiros passos para a Comunidade Britânica das Nações; a revolução industrial, a surpreendente expansão dos Estados Unidos
e sua ascensão ao poder mundial. Mas no fim, dentre
todos esses fatos, um se destaca como pico altaneiro.
Passadas as guerras dinásticas, as lutas internas da
Europa, as quais, apesar de sua pequenez, puderam
desfazer o equilíbrio do mundo civilizado. Lutaram
por um ideal comum, que atingiram: o direito de o
homem comum viver sua própria vida e expressar-se
livremente. A história que Winston S. Churchill conta
a respeito do nascimento desse ideal e sua corporificação representa para todos nós oportuno lembrete
da maior importância.
366 págs.

INCRÍVEL MUNDO
DA FÍSICA MODERNA (O)
George Gamow

Um dos maiores físicos nucleares do mundo
transforma, neste livro, os problemas capitais
da Física atômica numa história alegremente
contada, na qual a precisão científica se mistura com uma dose de ficção, que permite melhor
aprender o essencial dos fenômenos e conceitos.
206 págs.
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INICIAÇÃO À INSTRUÇÃO PROGRAMADA
E À MÁQUINAS DE ENSINAR
Harry Kay, Bernard Dodd e Max Sime

Os princípios do ensino programado e sua
aplicação tanto a livros como a máquinas para
todos os níveis de ensino, desde a escola primária até a universidade e o treinamento industrial.
232 págs.

INTRODUÇÃO À AVALIAÇÃO
EDUCACIONAL
Heraldo Marelim Vianna

O autor pesquisador da Fundação Carlos Chagas de
São Paulo, com múltiplas atividades em avaliação e
medidas educacionais. Há um grande interesse em
todo o Brasil pelos problemas de avaliação, especialmente do rendimento escolar, mas poucas são as
obras que os analisam em profundidade. Este livro
supre uma grande lacuna, ao discutir de modo bastante prático as questões relativas à avaliação educacional.
212 págs.

LAVAGEM CEREBRAL
O Rapto do Espírito
Joost A. M. Meerloo

Um grande especialista, psiquiatra que conheceu de perto os métodos de tortura mental
dos nazistas, escreve sobre as várias técnicas
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postas em execução pelos totalitários para extrair
falsas confissões.
408 págs.

LIBERDADE NA ESCOLA
A. S. Neill

O famoso autor de Liberdade Sem Medo (Summerhill) conta neste novo livro como conseguir passar da teoria à prática, conciliando em
sua célebre escola suas ousadas teses educacionais com a necessidade de uma sociedade organizada, como é aquela em que seus alunos têm que
viver.
264 págs.

LIBERDADE NO LAR
A. S. Neill

Livro arrojado, sincero, livro que está ao lado
da juventude em seu desejo de liberdade para
brincar, trabalhar e amar. Livro que promete
esperanças neste mundo de violência, temeroso de guerras.
296 págs.

LIBERDADE SEM EXCESSO
A. S. Neill

Complemento necessário à obra anterior, Liberdade
Sem Medo, que tanto interesse despertou em toda
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parte. Neill responde a centenas de cartas de pessoas
ansiosas em receber um conselho sensato sobre problemas específicos de educação de crianças.
168 págs.

LIBERDADE SEM MEDO
A. S. Neill

A história de Summerhill, a escola que se
transformou na maior experimentação do
mundo na autorga de lúcido amor e aprovação à criança. Obra especialmente recomendada a educadores, pais e psicólogos.
404 págs.

LIBERDADE, ESCOLA,
AMOR E JUVENTUDE
A. S. Neill

Este livro apresenta, em toda a sua pureza, a semente da filosofia que Neill desenvolveu em Summerhill,
a pequena escola que foi sede de grande revolução
pedagógica.
248 págs.

MANIPULAÇÃO DA HISTÓRIA
NO ENSINO E NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO (A)
Marc Ferro

“Controlar o passado ajuda a dominar o presente, a
legitimar tanto as dominações como as rebeldias”,
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afirma o autor. Neste livro polêmico, Marc Ferro mostra como a história tem sido manipulada, quer no
Ocidente, quer no Oriente. Faz um confronto da história oficial com as muitas “histórias” que coexistem
em vários países. E mostra como os acontecimentos
têm sido falseados de acordo com os dominadores
do momento.
308 págs.

MANUAL DE CRIATIVIDADE
Mauro Rodrigues

Esta obra nos faz refletir acerca dos conceitos
básicos da criatividade, com uma visão otimista e imaginativa. Pretende incutir nas pessoas a inquietação em tornar melhor o mundo
que nos rodeia e em nosso próprio benefício. Mostra
o que é a criatividade e o papel que ela desempenha.
168 págs.

MATEMÁTICA – 1º grau
Carlos Cattony

Obra em 4 volumes, contém o programa l do 1º grau.
O cerne de toda esta série do consagrado mestre está
na grande quantidade de exercícios (cerca de 4.000)
que completam a explicação teórica. Caracterizam
estes livros o rigor da informação, a clareza da linguagem e a precisão das demonstrações. Destina-se
aos alunos da 5ª, 6ª, 7ª e 8ª séries do primeiro grau.
Obra ilustrada com inúmeros gráficos e diagramas.
309 págs.
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MEMÓRIAS DO MARECHAL
MONTGOMERY
Montgomery

Um dos maiores generais de todos os tempos,
o vencedor da célebre batalha de Alamein, que
fez ruir todo o poderio germânico na África, o
Marechal Montgomery desvenda em suas “Memórias” diversos aspectos pouco conhecidos da última
guerra mundial.
2 volumes. 624 págs.

MENTE HUMANA (A)
Karl A. Menninger

Desde a sua primeira publicação, este brilhante estudo da natureza, funcionamento e doenças da mente
humana foi aceito não só como proeminente exposição da matéria para leigos, mas também como a
melhor introdução da matéria geral para estudantes
de medicina e médicos.
562 págs.

MÉTODO MONTANARI
Para reeducação de crianças difíceis
A. J. Montanari

O autor mostra, nesta obra, seu profundo conhecimento de anormais para iluminar o estudo dos normais. Em forma de perguntas e respostas, aqui se
acha o essencial da experiência de A. J. Montanari em
sua mágica escola clínica. 240 págs.
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MODERNA ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO
FÍSICA E DESPORTOS
J. M. Capinussu

Uma versão atual da Educação Física e dos
Desportos em seu aspecto organizacional é
apresentada neste livro, que objetiva informar
corretamente sobre o tema, os professores de Educação Física, alunos de escolas superiores desta especialidade e desportistas em geral.
128 págs.

NOSSO MUNDO MENTAL
Isaac Mielnik

Guia prático de orientação psicológica, organizado
por um especialista em higiene mental. Com sua larga experiência nesse campo, o Dr. Isaac Mielnik explica quem somos, como pensamos e agimos, os fatos
e problemas da infância e da juventude, as questões
sexuais, a maturidade, a inteligência e personalidade, as relações humanas com as pessoas de idade.
224 págs.

NOVA MITOLOGIA CLÁSSICA
A Legenda Dourada
Mário Meunier

A história mitológica dos doze grandes deuses
do Olímpio e narrativa absorvente dos heróis
da Grécia antiga. Edição ilustrada.
392 págs.
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PAIS LIBERADOS/FILHOS LIBERADOS
Adele Faber e Elaine Mazlish

As autoras desta obra, baseadas no método desenvolvido pelo eminente educador Haim Ginott, mostram de maneira dinâmica e fascinante
como criar um relacionamento melhor, mais humano, entre pais e filhos, tornando-os mais livres, mais
autênticos, mais confiantes.
224 págs.

PAIS NÃO SÃO CULPADOS PELAS
NEUROSES DOS FILHOS (OS)
Edmund Bergler

Esta obra contém novos conceitos sobre a psicologia do comportamento humano e seu autor, o
conhecido psiquiatra Edmund Bergler, escreveu
este livro especialmente para libertar os pais do
complexo de culpa em relação aos filhos e de tantas
e injustificadas preocupações.
270 págs.

PEDAGOGIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA
Viktor Shigunov e Vanildo R. Pereira

Em linguagem simples e acessível, os autores fazem
nesta obra a revisão sistematizada e atualizada do
assunto, a abordagem conceitual de comportamento
e a apresentação do desporto na escola como fator de
aprendizagem e desenvolvimento global do ser humano. O livro não se destina apenas ao profissional
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ou aluno de Educação Física, mas também àqueles
que atuam no ensino, não como meros passadores
de informações, mas sim como verdadeiros agentes
inquiridores e interpretadores do comportamento e
do potencial intelectual do educando.
136 págs.

PENSAMENTO ARTIFICIAL (O)
Pierre Latil

A mais completa obra até hoje publicada sobre CIBERNÉTICA, a ciência que procura unir o
mecanismo dos seres vivos e o das máquinas
mais diferenciadas e aperfeiçoadas.
340 págs.

PERSONALIDADE (A)
Suas Dimensões e Seu Desenvolvimento
Jacques Chazaud

A noção de personalidade é de uso tão corrente quanto insuficientemente definida. Esta obra, que contém
referências concretas (psicologia médica, psicossociologia, psicanálise, antropologia cultural, etc.), estuda os componentes e a gênese da personalidade.
128 págs.

PIAGET – TEORIA E PRÁTICA
P. G. Richmond

Um dos maiores educadores do mundo explica
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em termos simples o sentido exato da obra de Piaget
e suas aplicações à educação. Completam este livro,
de maneira muito útil, duas obras pioneiramente
lançadas pela IBRASA: Como a Criança Pensa e Guia
Prático para Entender Piaget.
160 págs.

PIAGET NA PRÁTICA ESCOLAR
A Criatividade no Currículo Integral
Hans F. Furth e Harry Wachs

Pais, educadores, todos quantos se preocupam com a
saúde intelectual da criança, encontrarão nesta obra
um guia valioso. O propósito deste livro é mostrar
como as crianças podem ser preparadas para desenvolver todo o seu potencial como seres humanos que
“pensam”.
344 págs.

PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DO ENSINO
Teoria prática de avaliação do aprendizado
P. D. Lafourcade

Síntese perfeita dos problemas de avaliação
do trabalho, realizada por um sério inovador
no campo pedagógico. Planejamento e Avaliação do Ensino é um poderoso auxiliar a todos aqueles
que militam nas árduas tarefas do magistério e a todos os que pretendem a elas dedicar-se.
368 págs.
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PLANEJAMENTO MACRO
EM EDUCAÇÃO FÍSICA
E DESPORTOS
J. M. Capinussu

Resultado de paciente pesquisa desenvolvida durante anos em clubes, federações, confederações, academias, e competições esportivas, este livro evidencia a
preocupação do autor em proceder a uma completa
explanação sobre tudo o que se refira à organização e
administração desportiva.
164 págs.

PODER CRIADOR DA MENTE (O)
Alex F. Osborn

O pensamento criador, criatividade ou poder
criador da mente, que tem no “Brainstorming”
uma de suas melhores armas, não é nenhuma
panaceia, como mostra o autor, neste livro. É
uma força que todos possuímos e que pode ser despertada e mobilizada pelo aprendizado.
360 págs.

PORTUGUÊS BÁSICO
PARA ESTRANGEIROS
Sylvio Monteiro

Método extremamente prático para o ensino de português a estrangeiros, obedecendo aos mais modernos princípios de linguística. Contém aproximadamente 1.500 nomes (substantivos e adjetivos), 300
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verbos e 372 palavras estruturais, num total de 2.200
palavras para aplicação em cerca de 3.750 sentenças.
318 págs.

PRÁTICA DA EDUCAÇÃO
FÍSICA NO 1º GRAU
Modelo de Reprodução ou Perspectiva
de Transformação?
Vera Lúcia Costa Ferreira

Como refere o Prof. Gomes Tubino, no prefácio deste livro, a autora questiona a orientação
dada às aulas de educação física no 1º grau e suas
ideias com certeza provocariam a revisão da educação física no Brasil. Obra indispensável para quantos
se interessam por maior divulgação e aprimoramento da educação física em nosso país.
108 págs.

PRÁTICAS DE ORATÓRIA
Isabel F. Furini

O resultado de um trabalho de campo realizado pela
autora durante vários anos em Medellín e Bogotá, na
Colômbia, em Lima, no Peru e, mais recentemente,
em Curitiba e Florianópolis. Em linguagem simples e
acessível, cada capítulo, depois da abordagem teórica,
desenvolve a parte técnica a ser realizada. No final de
cada capítulo o estudante encontrará, ainda um exercício para praticar e desenvolver a questão abordada.
156 págs.
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PRESENÇA DOS CORDELISTAS
E CANTADORES REPENTISTAS
EM SÃO PAULO (A)
Assis Ângelo

O autor estuda o cordel, o repente introduzindo o leitor na antiguidade, nos requintes, na beleza,
nas dificuldades do gênero, a sua expansão e a sua
chegada e implantação em São Paulo a partir do compositor e cantor Guriatã, em dezembro de 1946. Trata-se de uma crônica de um dos mais persistentes,
argutos, conscienciosos pesquisadores debruçados
sobre a multifacetada estrutura da sociedade paulistana. O autor escolheu estudar e revelar a contribuição musical dos nordestinos à cidade que os acolheu.
128 págs.

PRESENÇA DOS IRMÃOS GRIMM
NA LITERATURA INFANTIL E NO FOLCLORE BRASILEIRO (A)
Adelino Brandão

O autor demonstra nesta obra a influência
marcante dos irmãos Grimm (Jacob e Wilhelm)
na literatura infantil e no folclore brasileiro.
Este trabalho foi classificado em primeiro lugar no
Concurso de monografias promovido pela Fundação
Nacional do Livro Infantil e Juvenil, do Brasil, com o
apoio do Consulado Geral da República Federal da
Alemanha (Rio de Janeiro), instituto Goethe e Lufthansa, em homenagem ao bicentenário de nascimento dos dois escritores alemães (1785/1786). Obra
indispensável ao grande público e aos estudiosos de
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nossa literatura infantil e juvenil.
172 págs.

PSICOLOGIA APLICADA À EDUCAÇÃO
E ORIENTAÇÃO INFANTIL
France L. Ilg e Louise Bates Ames

Este é o primeiro livro em que especialistas do
famoso instituto Gesell, que tanto tem contribuído para a compreensão do comportamento das
crianças, explicam , ao lado dos “porquês” desse comportamento nas várias fases da infância, os meios de
enfrentar os problemas que deles decorrem.
368 págs.

PSICOLOGIA DA CRIANÇA
Karl C. Garrison, Albert J. Kingston e Harold W. Bernard

Livro rico de informações e escrito com muita clareza. Original na abordagem psicossocial que os autores fazem do processo do desenvolvimento infantil.
O que há de mais moderno, nesse terreno, aqui se
acha registrado e debatido.
528 págs.

PSICOLOGIA PRÁTICA NO ENSINO
L. Derville

Em linguagem muito simples, porém sem
perda da exatidão, a autora procura conciliar
psicologia com bom senso na orientação do
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ensino. Muito bem dosado, o livro abrange o campo
da Psicologia Educacional, sem perder-se em teorias.
Todas as frases do livro têm uma destinação certeira:
tornar mais apto mediante o conhecimento básico da
Psicologia, qualquer professor, mesmo o mais modesto culturalmente, a orientar devidamente sua classe.
216 págs.

PSICOMOTRICIDADE, EDUCAÇÃO FÍSICA,
JOGOS INFANTIS
Alexandre Moraes de Mello

Uma nova concepção de Educação Física,
apoiada em propostas que almejam o desenvolvimento harmonioso da criança e que concebem o movimento de forma integrada aos
aspectos afetivos e sociais. Este é o tema desenvolvido pelo autor, mostrando que a Educação Física –
vista deste ângulo – está extremamente associada à
Psicomotricidade. Mostra a importância da Educação
Física e da Psicomotricidade numa das mais relevantes manifestações infantis: os jogos.
96 págs.

PSICOTERAPIA DE GRUPO
Asya L. Kadis e outros

Trata pormenorizadamente de nova maneira
de encarar os complexos problemas com que
se defronta o terapeuta na organização, desenvolvimento e direção de grupos voltados
para objetivos terapêuticos. 214 págs.
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RAÍZES DA NAÇÃO BRASILEIRA
Os Portugueses no Brasil
José Verdasca

A obra se reporta às origens étnicas, idiossincrásicas e culturais da sua população. Engloba
os vários povos presentes na formação do homem
brasileiro, as civilizações que deram sua contribuição cultural, técnica e administrativa para o desenvolvimento e progresso da sociedade e as diferentes
línguas formadoras de seu idioma. Fruto de séria e
diligente pesquisa, o autor apresenta à curiosidade
intelectual de leigos e eruditos.
248 págs.

REVOLUÇÃO FRANCESA (A)
Georges Lefebvre

Entre as características essenciais desta obra
de Georges Lefebvre, justamente havido como
o maior historiador moderno da Revolução
Francesa, deve-se destacar o aparecimento do
mundo camponês com sua típica mentalidade e seus institutos particulares; a análise dos sentimentos coletivos, de massa, nas suas origens e implicações.
576 págs.

SAÚDE NA ESCOLA
(Livro do professor) – 1º grau
Ruth Sandoval Marcondes e outros
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Esta obra, baseada no programa do ensino da saúde
no primeiro grau, preparada por um grupo de especialistas, contém conhecimentos atualizados e respostas práticas para as muitas indagações que os escolares têm sobre saúde. Um verdadeiro guia para o
professor da matéria.
356 págs.

SAÚDE NA ESCOLA
(Manual do professor) 1º grau
Ruth Sandoval Marcondes e outros

É um complemento indispensável do livro do professor. Apresenta, em quadros sinóticos, toda a matéria
exposta no primeiro volume, permitindo ao professor
a preparação das aulas de forma ordenada e harmoniosa. Contém, ainda, um guia de primeiros socorros
que serve de orientação segura aos professores para
qualquer emergência em classe.
Formato 21x28 cm. 80 págs.

SENTIDO DA ARTE (O)
Herbet Read

Esboço da história da arte, principalmente da
pintura e da escultura, e das bases dos julgamentos estéticos. Edição fartamente ilustrada,
com inúmeras reproduções de quadros célebres e esculturas.
232 págs.
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SEU FILHO DE 0 A 12 ANOS
Helena Savastano e outros

Neste livro, especialistas de grande experiência
no campo do desenvolvimento da criança brasileira apresentam uma série de quadros nos
quais os pais encontram, metodicamente organizados,
dados essenciais sobre o desenvolvimento e o crescimento físico e mental das crianças até os 12 anos.
136 págs.

SEUS FILHOS, O SEXO E VOCÊ
Normas da educação sexual,
da infância à juventude
Imídio G. Nérici

Nesta obra, uma das mais importantes e completas no gênero, mostra que a educação sexual deveria merecer mais atenção de pais e educadores. Aborda todos os temas da educação sexual,
da infância à juventude, com objetividade e clareza.
O livro é enriquecido com um esclarecimento sobre AIDS (síndrome da imunodeficiência adquirida),
mostrando o que é a moléstia, um dos maiores flagelos da humanidade.
192 págs.

SOCIOBIOLOGIA- O FATOR GENÉTICO
Robert A. Wallace

O primeiro livro escrito em linguagem popular
sobre sociobiologia – a revolucionária e provo-
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cadora teoria que diz ser aquilo que fazemos na vida
mais influenciado por nossos genes do que jamais
imaginamos.
240 págs.

SUPERAÇÃO PELA EDUCAÇÃO
Imídio G. Nérici

Esta obra se destina a realçar três aspectos fundamentais para a efetivação positiva do processo educativo em todos os seus níveis, desde
a pré-escola à pós-graduação, com finalidade
de formar o cidadão consciente, eficiente e responsável em função das suas próprias possibilidades e
realidades geos socioeconômicas do meio.
148 págs.

TÉCNICAS REVOLUCIONARIAS
DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR
Maya Pines

Há em todo o mundo atual um forte movimento no
sentido de ensinar as crianças antes da chamada
idade escolar. Em estilo de reportagem, vivo e objetivo, a autora descreve a revolução que essa tendência
está fazendo no Estados Unidos, onde a psicologia de
Piaget, tanto tempo esquecida, retoma triunfante ao
lado de belas tentativas como as de Montessori para
aproveitar mais eficientemente o potencial da inteligência infantil.
248 págs.
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TECNOLOGIA EDUCACIONAL
Das máquinas de aprendizagem à programação
funcional por objetivos
M. J. Gomes Tubino

O autor refaz o próprio conceito de ensino programado em trabalho experimental, defrontando-se contra
programas lineares e ramificados, e consegue chegar a uma concepção funcionalista que, na verdade,
pode ser considerada como um novo caminho para a
adequação entre o programa e o nível do educando.
104 págs.

TESTES EM EDUCAÇÃO
Heraldo Marelim Vianna

Publicado em convênio com a Fundação Carlos Chagas, este livro foi escrito por especialista com grande experiência pessoal em testes para verificação do
rendimento escolar em nosso meio. Obra básica, indispensável a todos os educadores.
224 págs.

TORNE SEU FILHO MAIS INTELIGENTE
Joan Beck

Quando pode uma criança aprender antes dos
seis anos? Que se passa no cérebro infantil durante os anos pré-escolares, quando o corpo se
acha em tão rápido crescimento e mudança?
Devem os pais ajudar os filhos a ler antes da
primeira série primária? É o nível intelectu-
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al da criança realmente fixado pelos genes que ela
recebe por herança? Ou pode ele ser elevado pelos
processos usados pelos pais, os seus primeiros professores? Brilhantemente explicadas neste livro estão as respostas a essas e outras centenas de outras
questões vitais.
296 págs.

UNIVERSIDADE, ONTEM E HOJE (A)
M. J. Gomes Tubino (organizador)

Suas origens medievais – Mudanças e inovações – Administração geral e administração universitária – A
evolução da concepção da universidade no Brasil – O
movimento de ensino livre no século XIX – Evolução
do ensino superior na Lei de Diretrizes e Bases – Autonomia vs. Burocracia: um problema da universidade
no Brasil. Estes e muitos outros temas atuais são abordados pelos autores de A Universidade Ontem e Hoje.
184 págs.
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Educação
Física e
Desportos
ADMINISTRAÇÃO DESPORTIVA MODERNA
José Mauricio Capinussú

O autor estabelece detalhadas e bem fundamentadas considerações sobre gestão desportiva, passando por uma abordagem a respeito
do papel desempenhado pela mulher neste
campo de trabalho e a discriminação por ela
sofrida. Uma proposta destinada à formação do administrador desportivo, em nível de pós-graduação e
também de aperfeiçoamento.
112 págs.

ADMINISTRAÇÃO E MARKETING
NAS ACADEMIAS DE GINÁSTICA
J. M. Capinussú e Lamartine P. da Costa

Uma das novas manifestações da iniciativa privada
no campo da atividade física foi o surgimento das
academias de ginástica, as quais, a cada momento,
melhoram sua eficácia administrativa e sua organização. Também nessas academias, o marketing tornou-se indispensável. Por tudo isso, esta obra, escrita
por dois renomados representantes da Educação Física no Brasil, é extremamente oportuna e útil.
80 págs.
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ARTE DA PESCA ESPORTIVA NO MAR (A)
História, Estratégias e Táticas
Wander Costa

Com várias ilustrações, e de caráter rigorosamente pedagógico, este livro se destaca como
um indispensável manual prático para aqueles que se dedicam á pesca esportiva no mar
e aqueles que querem tornar-se pescadores de
verdade.
216 págs.

COMPETIÇÕES ESPORTIVAS
Organização e Esquemas
J. Maurício Capinussú

Uma completa abordagem dos diversos processos de
competições, incluindo novidades sobre a melhor forma para encontrar o número de rodadas de uma competição a ser disputada pelo processo eliminatório ou
de rodízio. Livro dirigido primordialmente aos que se
preparam para concursos de ascensão ao magistério
de Educação Física e aos que labutam permanentemente para a organização de competições. Contém
inúmeros exemplos com as respostas no final do livro.
84 págs.

COMUNICAÇÃO E TRANSGRESSÃO
NO ESPORTE
José Maurício Capinussú

O autor, aborda os aspectos históricos do ra-
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dialismo esportivo, focalizando a linguagem não
convencional, constantemente manipulada pelo comunicador, propiciando um espaço importante nos
meios audiovisuais de comunicação. Mostra como
essa linguagem, farta em expressões idiomáticas
diferentes, tornou-se comum em outros campos da
atividade humana, muitas delas já incorporadas pela
língua portuguesa.
168 págs.

ENSINO E AVALIAÇÃO
EM EDUCAÇÃO FÍSICA
Sebastião Votre (organizador)

Esta obra abre nova vertente de estudos sobre
as questões centrais da Educação Física escolar no Brasil. Apresenta uma visão objetiva
dos problemas pedagógicos, das concepções e
representações, da atualização profissional e de novas oportunidades de trabalho para o bacharel e o licenciado em Educação Física. É obra indispensável a
todo professor da área e àqueles que se interessam
pela Educação Física no País.
188 págs.

ESPORTE NO BRASIL (O)
Do período colonial aos nossos dias
M. J. Gomes Tubino

Neste livro você encontrará a interpretação do esporte no Brasil, dos primórdios da colonização do País
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pelos portugueses até nossos dias, e uma análise
desde o tempo em que não era chamado esporte, e
sim prática esportiva. Terá a dimensão que o esporte apresentou no processo de desenvolvimento brasileiro, em que as atividades estão ligadas à própria
identidade cultural brasileira. A ênfase da narrativa
concentra-se no século XX, quando ocorreram os registros mais marcantes da história das ideias do esporte no Brasil.
144 págs.

ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E CONSTITUIÇÃO
Marcos Santos Parente (organizador)

O Brasil, na sua constituição de 1988, passou a ser um
dos vinte primeiros países que introduziram o esporte no seu texto constitucional. Esta obra, que conta
ainda com a colaboração de Álvaro Melo Filho e M.
J. Gomes Tubino, contém tudo o que foi discutido na
Assembleia Constituinte sobre o esporte. É na verdade um extraordinário documento de todo o debate
constituinte brasileiro, que finalmente emergiu na
Carta Magna de 1988, situando a prática desportiva
como dever do Estado e direito de cada um.
196 págs.

EXERCÍCIOS FÍSICOS
NA HISTÓRIA E NA ARTE (OS)
Jayr Jordão Ramos

Escrita por um dos maiores vultos da História
da Educação Física no Brasil, contém esta im-
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portante obra uma visão ampla e profunda de tudo
o que se refere aos desportos e à educação física em
suas variadas e complexas manifestações. Inúmeras
ilustrações acompanham o texto.
352 págs.

GINÁSTICA RÍTMICA DESPORTIVA
Ester de Azevedo Vieira

Livro indispensável a quantos se dedicam a esse fascinante esporte: alunos e professores. Eis alguns dos
tópicos abordados: acompanhamento musical; técnica da GRD; método de preparação; aprendizagem;
aquecimento; posições básicas de postura; movimentos a mãos livres; flexões ou inclinações; os aparelhos; características da bola, da corda, do arco, da
fita, das maças, etc.
128 págs.

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA
E DO ESPORTE NO BRASIL
Victor Andrade de Melo

Esta obra demonstra a importância do estudo da história da Educação Física e do esporte
para os estudantes e professores da matéria.
Traça um panorama, as perspectivas e propostas a respeito do assunto.
120 págs.
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HISTÓRIA DO ESPORTE
E DAS ATIVIDADES FÍSICAS
Ronald Möller

Este livro traça um panorama das Atividades Físicas
e do Esporte desde os primórdios dos Jogos Olímpicos até os dias de hoje. Mostra fatos e acontecimentos marcantes e importantes, e como estes fatos do
mundo esportivo tiveram influência no desenvolvimento histórico das Atividades Físicas e do Esporte.
208 págs.

KARATÊ ESPORTE
Geraldo Gilberto de Paula

Enfocando o lado esportivo do Karatê, com
técnicas avançadas, transmite sensibilidade
e perspicácia nos grandes fundamentos da
chamada Teoria do Treinamento que é a harmoniosa combinação de todas as matérias de Alto
Rendimento. Com linguagem simples e acessível, o
autor abre novos caminhos para todos os praticantes
e para aqueles que pretendem se lançar nesse fascinante esporte.
280 págs.

MODERNA ORGANIZAÇÃO
DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS
J. M. Capinussú

Uma versão atual da Educação Física e dos
Desportos em seu aspecto organizacional é
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apresentada neste livro, que objetiva informar corretamente sobre o tema, os professores de Educação
Física, alunos de escolas superiores desta especialidade e desportistas em geral.
128 págs.

PEDAGOGIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA
Viktor Shigunov e Vanildo R. Pereira

Em linguagem simples e acessível, os autores
fazem nesta obra a revisão sistematizada e atualizada do assunto, a abordagem conceitual de
comportamento e a apresentação do desporto
na escola como fator de aprendizagem e desenvolvimento global do ser humano. O livro não se destina
apenas ao profissional ou aluno de Educação Física, mas também àqueles que atuam no ensino, não
como meros passadores de informações, mas sim
como verdadeiros agentes inquiridores e interpretadores do comportamento e do potencial intelectual
do educando.
136 págs.

PLANEJAMENTO MACRO EM EDUCAÇÃO
FÍSICA E DESPORTOS
J. M. Capinussú

Resultado de paciente pesquisa desenvolvida durante anos em clubes, federações, confederações, academias, e competições esportivas, este livro evidencia a
preocupação do autor em proceder a uma completa
explanação sobre tudo o que se refira à organização e
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administração desportiva.
164 págs.

PONTAPÉ INICIAL (O)
Memórias do Futebol Brasileiro
Waldenyr Caldas

Um dos mais sérios estudos desse importante
produto lúdico de nossa cultura: o futebol. Nele
o autor analisa a trajetória do futebol brasileiro
da fase amadora à profissional, tendo como fase das
análises não apenas o futebol, mas o contexto político-social desse período, a economia, a cultura e,
sobretudo, a luta dos jogadores para serem reconhecidos como categoria profissional. Um momento do
nosso futebol em que se pode falar de luta de classes.
234 págs.

PSICOMOTRICIDADE, EDUCAÇÃO
FÍSICA, JOGOS INFANTIS
Alexandre Moraes de Mello

Uma nova concepção de Educação Física, apoiada em propostas que almejam o desenvolvimento harmonioso da criança e que concebem
o movimento de forma integrada aos aspectos
afetivos e sociais. Este é o tema desenvolvido pelo
autor, mostrando que a Educação Física – vista deste
ângulo – está extremamente associada à Psicomotricidade. Mostra a importância da Educação Física e da
Psicomotricidade numa das mais relevantes manifestações infantis: os jogos. 96 págs.
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TERAPIAS HOLÍSTICAS NO ESPORTE
Ronald Moller

Atualmente, o esporte é parte fundamental de
nossas culturas e de nossas vidas. As Terapias
Holísticas, muito valorizadas e difundidas no
passado, estão agora sendo “redescobertas”,
não só por pessoas comuns, mas também pelos atletas e desportistas, principalmente por aqueles que
são responsáveis por toda a preparação física e psíquica do atleta: preparadores físicos, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, pesquisadores etc.
120 págs.

TERMINOLOGIA APLICADA
À EDUCAÇÃO FÍSICA
Uma Introdução
M. J. Gomes Tubino

Há muito tempo que nos países mais desenvolvidos no campo da Educação Física os conceitos
introdutórios dessa área têm sido amplamente divulgados logo no início dos cursos de formação de professores. O objetivo deste livro do Prof. Tubino é justamente oferecer essa introdução de terminologia aos alunos
dos cursos de Educação Física existentes no País.
144 págs.

VOANDO DE PARAPENTE
NAS ENTRELINHAS DO ESPORTE
Silvio Ambrosini – Sivuca
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Este livro trata do voo de parapente em várias modalidades, como cross country, campeonatos, acrobacia,
instrução, etc., assim como da discussão e do aprendizado com vários pilotos e instrutores brasileiros e
estrangeiros praticantes do esporte.
208 Págs.
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Espíritismo
MENSAGEIROS AMNÉSICOS
Bismael B. Moraes

Este livro aborda temas palpitantes, como o
aborto, criminalidade, cremação, ecologia,
mediunidade etc., sempre analisados á luz do
Espiritismo. Amnésia, termo usado pela medicina e pela psiquiatria significa a perda temporária
ou permanente da memória. E isso pode ocorrer por
motivo de doença ou traumatismo, bem como por
eventual e inesperado choque emocional, ocasionando lesões no cérebro, concretizando uma espécie de
“apagão”.
168 Págs.
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Estudos
Brasileiros
BANDEIRAS (AS)
Ian de Almeida Prado

Um sucinto estudo do eminente historiador
Ian de Almeida Prado sobre as principais bandeiras e entradas no sertão ou em luta contra
invasores. O autor procura aqui distinguir as
incertezas dos predecessores ou sublinhar as certezas de pesquisas e conclusões de outras fontes. A
obra contém alguns capítulos curiosos, como aquele
em que se refere à presença de um espião castelhano em São Paulo, para informar Filipe IV a respeito
das atividades das bandeiras paulistas prejudiciais à
posse dos domínios sul-americanos de Castela.
176 págs.

BIXIGA REVISITADO
Célia Toledo Lucena

A linguagem acessível e a particularização dos
nomes do passado e do presente dão sabor e
concretude ao que se conta em BIXIGA REVISITADO. A obra, além de ser uma homenagem à
memória do Bixiga, é um exemplo metodológico de
história oral. Não só isso: mesmo sem ser linear na
exposição, o texto trama-se com clareza para quem
lê tempos e espaços. 264 págs.
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DICIONÁRIO DAS BATALHAS BRASILEIRAS
Hernani Donato

Como explica o autor nas páginas de introdução, não se trata de uma História Militar do
Brasil. É o relato, em forma de verbetes colocados em ordem alfabética, de acontecimentos
que geraram conflitos em território brasileiro, desde a descoberta, em 1500, até os nossos dias. É uma
obra de cunho quase didático, pois o autor enriquece
o livro com uma cronologia dos conflitos e as datas
em que ocorreram. Há, ainda, uma relação de termos empregados e abreviaturas de termos militares.
Dicionário das Batalhas. Há, ainda, uma relação de
termos empregados e abreviaturas de termos militares. Dicionário das Batalhas Brasileiras é um livro de
leitura obrigatória para todos os estudiosos de história do Brasil e de grande utilidade para professores e
alunos.
596 págs.

FORMAÇÃO DO BRASIL E UNIDADE NACIONAL
Luís Toledo Machado

Abordagem completa do processo histórico brasileiro
visto do ângulo de sua formação política: da incorporação do Atlântico Sul ao complexo capitalismo
moderno. Constitui leitura obrigatória a todos os que
se dedicam ao estudo e à pesquisa da realidade brasileira.
288 págs.
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LINGUAGEM POPULAR DO FUTEBOL (A)
J. M. Capinussú

Um estudo original sobre a linguagem empregada pelo comunicador esportivo para transmissão de um jogo de futebol, pelo rádio ou TV.
É uma linguagem diferente (desviante) de outras modalidades esportivas, característica do comunicador
radiofônico integrado no futebol. Um livro que certamente despertará o interesse de todas as camadas da
população no Brasil aficionadas ao futebol.
136 págs.

MARQUÊS DE MONTE ALEGRE (O)
Geraldo Vidigal

A figura de José da Costa Carvalho – o futuro Marquês
de Monte Alegre foi de muita importância no cenário
político brasileiro. O autor faz um relato fascinante
de sua vida e dos acontecimentos ocorridos durante
toda sua carreira política. Obra fundamental para os
estudiosos de nossa história.
200 págs.

MOTO PERPÉTUO
Autobiografia do Maestro Souza Lima

Esta autobiografia do notável pianista, regente e mestre Souza Lima, escrita em linguagem
simples e singela, é um repositório extraordinário de acontecimentos, lugares e pessoas ligados à música. Um texto que mostra uma vida
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repleta de realizações, um exemplo para os jovens de
hoje e de sempre.
224 págs.

O TERÇO - 50 ANOS
Sérgio Hinds e Nelio Rodrigues

50 Anos de estrada, de música, nos estúdios,
nos palcos, nas telas e ainda fazendo shows,
essa é a história, cheia de passagens surpreendentes e fotos inéditas. Mesmo os fãs que
não acompanharam de perto não imaginam
quantos fatos desconhecidos e curiosidades os
esperam nessa jornada literária.
208 págs. (contém fotos “Realidade Aumentada”)

PARAÍSO PERDIDO
Euclides da Cunha - Vida e Obra
Adelino Brandão

Na história política e social do Brasil, o formidável conflito interno do período republicano.
A saga de Antônio Conselheiro e do povo de
Canudos chamou então (1897) a atenção do
mundo. Mas, com toda a certeza, a história da Guerra
de Canudos, teria ficado no anonimato não fora uma
testemunha ocular providencial que a salvou do esquecimento: o escritor Euclides da Cunha, com sua
obra imortal Os Sertões. Esta biografia de Euclides
da Cunha, é fruto de 40 anos de estudos e pesquisas sobre o grande escritor, e vai surpreender o leitor
pois traz à luz muitos fatos novos desconhecidos da
maioria dos biográfos de Euclides. 444 págs.

86

PROPAGANDA DE LÁ PRA CÁ
Marilia G. Graf

Neste livro, a autora integra a História do Brasil
com a propaganda, analisando e refletindo-a
na contextualização histórica e social. Mostra
a evolução dessa incrível ferramenta de divulgação, responsável por grande parte do sucesso de
tantos produtos que acabaram misturados com nossa própria história.
176 págs.

RIO ARAGUAIA – CORPO E ALMA
Dr. Durval Rosa Borges
Prefácio Gilberto Freyre

Esta obra, descreve, a geografia, os fenômenos
das enchentes e vazantes, a navegabilidade
das águas e a riqueza das matas, as extensões
do cerrado, a fauna - aves, animais e peixes –
e a flora desde o pasto, naturalmente irrigado todo
ano, até a floresta amazônica com seus seringais e
castanheiras. O roteiro inclui todos os movimentos
humanos passados, as lutas dos indígenas contra os
posseiros e destes contra os penetradores, a catequese, o garimpo, os “amantes” e os poetas, os pioneiros
e cientistas e os conflitos de terra. As grandes expedições são relembradas e reexaminadas como a do Marechal Rondon, a navegação de Couto de Magalhães,
a viagem misteriosa do Coronel Fawcett, a do Roncador – Xingu com os irmãos Villas Boas e a marcha da
Coluna Prestes. E, nas palavras de Gilberto Freyre: A
linguagem é muito pessoal, rica e expressiva, cons-
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tituindo o texto, “uma delícia de narrativa”. É essencialmente uma obra e documento brasileiros.
404 págs.

URUTÓPIAG
A Religião dos Pajés e dos
Espíritos da Selva
Yaguarê Yamã

Este é o livro dos deuses e da prática da Urotopiag, que revela, além das fronteiras da selva
dos Mawés, os segredos do Mundo verde e suas leis.
Esses segredos do mundo amazônico são contados
por Yaguare Yamã, um índio pesquisador que nasceu
e vive na Amazônia. Apesar dessa cultura estar sendo
bombardeada a algumas décadas, ainda insiste em
resistir e existir. Os segredos dos Mawés, sua etnia,
cultura, tradição, seus heróis, símbolos sagrados, espíritos protetores, deuses, entidades, seus cânticos,
rituais, louvores, pedidos, crenças, leis e histórias do
sobrenatural e, ainda a estrutura e a prática da medicina tradicional indígena.
128 págs.
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Êxito

16 REGRAS PARA SER FELIZ
Paulo G. Freitas

A obra propõe fatores que contribuirão decisivamente para que sua vida se modifique e alcance a tão sonhada felicidade. Se você praticar 16 Regras para ser Feliz, renovará sua vida,
ampliará seus horizontes e ainda produzirá frutos
para que tenha uma vida satisfatória e feliz.
104 págs.

AJUDA-TE PELA
ANÁLISE TRANSACIONAL
Mary McClure Goulding e Robert L. Goulding

Os Goulding, numa linguagem fácil e excitante, descrevem sua abordagem da terapia
da redecisão, incluindo o uso que fazem dos
contratos com o cliente, a modificação dos padrões
de carícias, emoções e emoções reprimidas, do dizer
adeus e, finalmente, na tomada de redecisões. Através da reprodução de exemplos gravados e pequenas
conversas, o leitor participa de um excitante curso
de análise transacional e de terapia de redecisão e
aprende a usá-lo, tanto pessoalmente como com
seus clientes, caso seja um profissional.
380 págs.
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AJUDA-TE PELA AUTOANÁLISE
Laura A. Huxley

Depois do enorme sucesso de SEJA INVULNERÁVEL, Laura Huxley publicou este livro esplêndido, destinado aos que buscam na vida
um sentido mais profundo, cujo conhecimento habilite a criar uma existência mais realizada e de maior
êxito.
336 págs.

AJUDA-TE PELA AUTO PSICOTERAPIA
Martin Shepard

Conceito totalmente novo em saúde mental é o que
mostra este precioso e oportuno livro. Ele ajuda o leitor a fazer sua própria psicoterapia. E ajuda mesmo!
Obra extremamente útil para pessoas ansiosas, aflitas, deprimidas, perdidas, infelizes. Exercícios práticos completam cada capítulo.
188 págs.

AJUDA-TE PELA CIBERNÉTICA MENTAL
U.S. Andersen

Aplica as analogias da cibernética para fazer
com que o leitor tire o maior proveito de sua
própria capacidade e de suas relações com outros.
294 págs.

90

AJUDA-TE PELA MAGIA
José M.N. Santamaria

A magia – Entendida como o conjunto das forças da
natureza em harmonia com o homem – poderá nos
ajudar a alcançar os objetivos almejados. O autor
mostra de forma simples e singela como entender a
magia e seus elementos; as técnicas e os instrumentos de trabalho; as influências da lua e dos planetas.
112 págs.

AJUDA-TE PELA NOVA AUTO-HIPNOSE
Paul Adams

Empregue as três novas e surpreendentes formas
hipnóticas que este livro contém e poderá conseguir
novo e tremendo poder sobre a mente... o corpo... e
a personalidade numa noite apenas! O que quer que
você deseje – basta repetir uma das fórmulas... e
PRONTO!
284 págs.

AJUDA-TE PELA PSICOLOGIA APLICADA
Robert W. Henderson (coordenador)

Manual de autoanálise de nove ilustres autores; especialistas em suas matérias. Nele, o leitor descobre a si próprio e encontra métodos
para compreender suas próprias atitudes bem
como os meios para melhorá-las.
180 págs.
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AJUDA-TE PELA PSIQUIATRIA!
Frank S. Caprio

Livro que ensina o leitor a conhecer-se a si próprio, a resolver os problemas pessoais e os conflitos emocionais. Indispensável a todos que
desejam alcançar a alegria de viver.
264 págs.

ALEGRIA DO TRIUNFO (A)
Patrick Estrade

Viver é resolver problemas. Este guia prático
toma você pela mão e ensina-o a solucionar
os seus: como emergir das dificuldades, como
compreender as suas fraquezas e os seus erros
e, enfim, como agir para evitar “reimergir”. Esta obra
se constitui num fiel companheiro de jornada que o
guiará, através das emboscadas, rumo a uma existência plena e feliz.
204 págs.

AROMATERAPIA PARA AMANTE
Maggie Tisserand

É um livro repleto de técnicas práticas e de
idéias inspiradoras para intensificar a vida
amorosa, mentalmente, fisicamente e emocionalmente. Mostra como você poderá conquistar uma mentalidade tão hedonista como os antigos
gregos e romanos, tão reverente como os taoístas
chineses ou os hindus partidários do tantrismo. As
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receitas e descrições encontradas no texto ajudarão você a usar os óleos aromáticos para perfumar e
massagear seu corpo e o de seu par. Uma obra para
os que se amam.
180 págs.

ARTE DE FALAR EM PÚBLICO (A)
Isabel Furini

Guia indispensável para qualquer pessoa interessada em falar em público. É indicado para
diversas áreas: advogados, secretárias, médicos, engenheiros, professores, gerentes de empresas, políticos, etc. Mostra especificamente, como
se libertar do medo de falar em público.
100 págs.

ARTE DE VENDER DO
FRACASSO AO SUCESSO (A)
Frank Bettger

Uma das obras de maior procura no gênero,
traduzida já em vários países. Seus princípios
simples se aplicam a todas as latitudes, são
universais.
272 págs.

ARTE DE VENDER PARA MULHER (A)
Janet Wolf

Uma série enorme de importantes informações poderá ser encontrada neste livro, desti-
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nado a atingir o grande público consumidor constituído pelas mulheres.
278 págs.

ARTE DE VIVER (SUCESSO)
Harold Sherman

Livro sadio e sábio, escrito com simplicidade, que
mostra como nossos erros, defeitos e fracassos – pequenos ou grandes – podem ser utilizados como degraus para a realização do êxito.
228 págs.

ARTE E CIÊNCIA DA CRIATIVIDADE
George F. Kneller

O que de mais importante se conhece sobre
criatividade, desde as definições e conceitos
até as teorias explicativas do processo criador
e as modificações que o reconhecimento da
criatividade impõe ao sistema educacional.
124 págs.

BASTIDORES DA VENDA (NOS)
I. R. Petrarca Bocchino

O avesso da arte de vender: o “não vender” –
A outra face da transação: o lado negativo –
Experiências vividas podem evitar a repetição
de erros – O sucesso na venda depende só do
vendedor – Como eliminar os aspectos negati-
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vos para alcançar o alvo – Rotina e burocracia entravam uma boa transação – Exemplos que ajudarão o
vendedor profissional a alcançar seus objetivos.
88 págs.

CINCO GRANDES REGRAS
DO BOM VENDEDOR (AS)
P.H. Whiting

Obra fundamental sobre a arte de vender. Ensina o autor que não há vendedor fracassado.
O que existe são vendedores mal preparados
para sua profissão.
384 págs.

COMO TORNAR-SE
UM CAMPEÃO DE VENDAS
Celso Skrabe

Com linguagem informal e bem-humorada,
esta obra mostra a importância da atividade
do vendedor e aponta os caminhos que fazem
os campeões de vendas na era da globalização e da
reengenharia. Indica os instrumentos para alcançar
tal e dá dicas práticas e objetivas para aplicação no
dia a dia do vendedor e como usar a Equação de Vendas e o plano de Persuasão.
240 págs.
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CONDICIONAMENTO PESSOAL
Hornell Hart

Novo progresso na ciência psicológica mostra como
dar à vida novo sentido e novo propósito, e como viver consistentemente num plano de confiança, satisfação e realização plena.
324 págs. Mais escala temperamental.

CONVIVIOLOGIA
A Ciência do Convívio
Ilie Gilbert

Livro corajoso, de ideias originais. Análise
consciente sobre o maior problema atual, a coexistência, e sobre o mais angustiante desajuste do ser humano, o Convívio. Prefácio de Gilberto Freyre.
240 págs.

CRIATIVIDADE
Medidas, Testes e Avaliações
E. Paul Torrance

Um dos aspectos mais delicados e importantes
da criatividade é sua avaliação. O autor é um
dos maiores especialistas nesse campo. O prof.
Torrance mostra metodicamente, neste livro, como
aplicar os famosos testes de pensamento criativo de
Minnesota, por ele desenvolvido.
296 págs.
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CRIATIVIDADE, PROGRESSO E POTENCIAL
Calvin W. Taylor (coordenador)

Luminoso apanhado das mais recentes e importantes descobertas no campo da criatividade. Esta obra indica também novos campos de
investigação.
282 págs.

CULTIVE SEU CÉREBRO
Robert Tocquet

Obra essencialmente prática, que contém as
regras da verdadeira cultura intelectual. O autor mostra a grande importância da relação
cálcio/fósforo e de certas vitaminas na elaboração cerebral.
232 págs.

DESCOBRE-TE A TI MESMO
Stephen Lackner

O leitor descobrirá aqui o que há de melhor em
si e aprenderá então a vencer seus medos, suas
inibições e suas angústias. Seguindo o método
de autoanálise de Lackner, o leitor conseguirá
sobrepujar suas preocupações.
148 págs.
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DICAS PARA MANTER-SE JOVEM
Paulo G. Freitas

Neste livro você irá conhecer as armas para
combater o envelhecimento. A sua idade é
você quem faz através da forma de seu pensamento. E um dos poderosos fatores de longevidade é
a boa disposição de espírito, o otimismo e a alegria.
E quanto mais cedo você conhecer e praticar esses
bons ensinamentos, maior, é claro, será a recompensa. Mudanças de hábitos e adoção de um novo estilo
são decisivos para uma vida longa e feliz.
152 págs.

DINAMIZE SUA PERSONALIDADE
Elmer Wheeler

Ensina a melhor maneira de alguém propagar suas
ideias. Como proceder para vencer na vida em todos
os campos. Como melhorar a personalidade, ter mais
amigos e tornar a vida mais alegre e feliz.
352 págs.

DOMINE SEUS NERVOS
Dra. Claire Weekes

Este livro, mundialmente renomado, é recomendado por médicos e usado em clínicas
médicas da Europa, Canadá, Estados Unidos e
Austrália. Muitas pessoas que se recuperam de
doenças nervosas referem-se a este livro como sua
“bíblia” e dizem que, se o tivessem conhecido antes,
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teriam evitado anos de sofrimentos desnecessários.
184 págs.

FORÇA DO PODER INTERIOR (A)
J. J. McMahon

Todo o mundo deseja crescer e tornar-se uma pessoa
mais feliz e mais completa. O autor desta obra estimulante, eminente psicólogo, escreveu um verdadeiro guia para que você, leitor alcance esse amadurecimento. Seu ponto fundamental é que você possui
os recursos para a felicidade e o crescimento dentro
de si. O livro vai apenas ajudá-lo a desenvolver essas
forças interiores.
212 págs.

GERÊNCIA DE LOJAS
Constantino Grecco

Com a mesma simplicidade e eficiência demostradas em outras obras, o prof. Constantino Grecco acompanha neste novo livro a evolução e organização adequada de uma loja:
mostra como efetuar compras racionais e como obter
vendas compensadoras; mostra ainda a importância
e as funções de um bom gerente de lojas.
152 págs.

GRANDES PROBLEMAS E GRANDES
SOLUÇÕES DO VENDEDOR MODERNO
Percy H. Whiting
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Os grandes problemas que o vendedor encontra em sua carreira, expostos pelo grande especialista. E com enorme experiência ensina a
resolvê-los. Cada vendedor se sentirá novo em
folha, mas com experiência e capacidade cada
vez maior, depois de ler este livro.
328 págs.

HORÓSCOPO JAPONÊS
Minami Keizi & Onmyoji Seto Shamon

Neste livro, você irá conhecer as principais
diferenças entre o Horóscopo Chinês e o Japonês. Os japoneses acreditam fielmente em
sua astrologia, e seguem seus preceitos até na
hora de contrair matrimônio, baseando-se no
Triângulo de Afinidades. Com esta obra, você poderá adquirir conhecimentos sobre si mesmo, podendo
aprimorar-se e conhecer melhor suas qualidades e
os seus defeitos.
332 págs.

JOGO DO CONVÍVIO (O)
Ilie Gilbert

A vida é um jogo e todo convívio é um jogo. Não se
ganha sempre, mas aqueles que estão jogando devem
conhecer as regras do jogo; senão serão perdedores na
certa. Este livro ajuda o leitor a entender a realidade
dos convívios, a compreender a causa das esquisitices
e a perceber que entre homem e a mulher, a base do
convívio é ainda o preconceito. 164 págs.
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LEITURA DINÂMICA EM SETE DIAS
William S. Schaill

Muitas obras foram publicadas abordando
meios eficazes de aprendizagem sobre a leitura dinâmica. Nenhuma, entretanto, alcançou seu objetivo como este livro de William
S. Schaill, editor e diretor editorial do This Week Magazine, de Nova York. Estudantes, professores, profissionais liberais e pessoas que devem reter maior
número de informações em tempo reduzido se beneficiarão com os ensinamentos deste livro.
224 págs.

LÍDER (O)
500 conceitos de liderança
Ilie Gilbert (autor de Conviviologia)

Este livro mostra ao líder o pensamento do liderado, apresenta ao liderado o pensamento
do líder e revela aos dois o que um pensa do
outro. Antes de tudo, esta obra é uma clara
exposição de quinhentos conceitos, referentes à visão real da liderança.
112 págs.

LIDER (O) Vol. II
Ilie Gilbert

Este segundo volume, contendo “outros quinhentos”
conceitos de liderança, mostra que as poltronas não
se oferecem: são ocupadas. Mostra também que a di-
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ferença entre a altura do líder e a altura dos liderados
é, na realidade, causada pelo alto pedestal no qual os
liderados colocam o líder. E explica que ser líder não
é tarefa.
144 págs.

LÍDER (O) Vol. III
Ilie Gilbert

Este volume contém novos quinhentos conceitos de liderança. Este livro não pretende
determinar as cores com que cada um deseja
pintar sua casa, mas afirma, demonstra e insiste que a casa de todos, a sociedade moderna, deve
receber, sem falta, uma nova pintura. O líder III pretende melhorar todas as casas dos líderes, e também
as residências dos liderados. Cada novo conceito deste volume III é uma espátula de raspagem que o leitor poderá usar a fim de tirar, descolar ou arrancar
conceitos e preconceitos envelhecidos.
160 págs.

LIDERANÇA
Auren Uris

Obra que ensinará o leitor a técnica de remover os empecilhos que se opõem à sua ascensão na carreira e na vida. Ensina a ser líder nos
negócios, na comunidade, na vida social, na
escola, no trabalho.
232 págs.
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LIDERANÇA COM SUCESSO
Isabel F. Furini

Este livro aborda a liderança em todos os seus
aspectos. Trata mais particularmente de como
se chegar a líder com sucesso. Liderar, como
mostra a autora, é ao mesmo tempo arte e ciência.
A liderança é coisa que vem de muito longe, já que
grandes chefes, como Júlio César ou Napoleão, deixaram suas marcas na história da humanidade em
virtude de sua capacidade de liderança.
108 págs.

MANUAL DE CRIATIVIDADE
Mauro Rodrigues

Esta obra nos faz refletir acerca dos conceitos
básicos da criatividade, com uma visão otimista e imaginativa. Pretende incutir nas pessoas
a inquietação em tornar melhor o mundo que
nos rodeia e em nosso próprio benefício. Mostra
o que é a criatividade e o papel que ela desempenha.
168 págs.

MINHA ANSIEDADE
A SUA FELICIDADE (DA)
Rabino Gabriel Benayon

Um livro que te surpreenderá por sua riqueza,
simplicidade e empatia para aqueles que necessitam recuperar o controle de suas vidas,
a alegria e poder voltar a desfrutar de tudo
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que nos cerca. Carregado de emoções positivas, escrito para você, a fim de que conheça a si mesmo e
esteja preparado para enfrentar situações difíceis,
buscando recursos que D-us ensina, e para que possa estabelecer relações interpessoais verdadeiras e
saudáveis. Um livro baseado na esperança, cheio de
ensinamentos para a nossa vida cotidiana, escrito
com o coração e a sabedoria de um verdadeiro guia.
204 págs.

MINUTOS DE REFLEXÃO
Norma Margareth de March Assunção

Com a vida agitada, dos dias de hoje, o homem
cada vez mais necessita do silêncio interior
para que possa ouvir a si mesmo. No Silêncio
Interior é que conscientizamos o que sentimos e o
que pensamos, preparando–nos dessa forma para
um novo dia. Em Minutos de Reflexão a autora nos
conduz para que possamos ouvir a nossa “voz interior. Ao ouvir nosso interior, com certeza, teremos
uma vida melhor.
104 págs.

MISTÉRIOS DA INTUIÇÃO (OS)
Carlos Alberto Tinoco

Neste interessante livro, trata-se sobre o problema da intuição. Há poucos livros em idioma português sobre o tema aqui abordado.
Sua leitura é um interessante resumo de fatos
intuitivos,sonhos, premonições, e adivinha-
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ções feitas por várias pessoas famosas ao longo da
história. Teresa Naumann, Padre Pio, Edgar Cayce,
Wolfgang Amadeus Mozart, Peter Ilich Tcahikovski,
Nicola Tesla e muitos outros, eram videntes extraordinários. Cayce, em sonho, fazia diagnósticos corretos de pacientes mesmo estando estes, distantes.
Vale a pena conferir.
156 págs.

NEGOCIAÇÃO PERSONALIZADA
Tom Anastasi

O autor é o criador dos famosos seminários de
vendas e negociação personalizada, nos Estados Unidos. Neste livro ele apresenta suas estratégias e sua experiência de muitos anos. É
um texto extremamente prático e informativo, com
relato de casos, exemplos esclarecedores e diálogos
específicos. Um guia sensível e prático para uma negociação com mútua colaboração. Com exemplos e
dicas úteis, levará você a conseguir acordos positivos
e duradouros.
192 págs.

OTIMISMO EM AÇÃO
Isabel F. Furini

Este livro de Neurolinguística mostra como é
possível realizar mudanças de comportamento e lança as bases para concretizar tal objetivo. É uma obra prática, escrita em linguagem
simples e acessível que analisa todas as con-
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dições de êxito, destacando as técnicas objetivas e
estratégias para superar obstáculos e como o poder
mental pode conduzir uma pessoa ao êxito.
136 págs.

PAIS LIBERADOS/FILHOS LIBERADOS
Adele Faber e Elaine Mazlish

As autoras desta obra, baseadas no método
desenvolvido pelo eminente educador Haim
Ginott, mostram de maneira dinâmica e fascinante como criar um relacionamento melhor,
mais humano, entre pais e filhos, tornando-os
mais livres, mais autênticos, mais confiantes.
224 págs.

PARA ENRIQUECER PENSE COMO MILIONÁRIO
Howard E. Hill

Este livro é composto de regras e técnicas, e até mesmo truques, usados por aqueles que realmente enriqueceram. Para conseguir fortuna é preciso de saída
habituar-se a pensar como milionário. Pode-se mesmo dizer que a riqueza começa no pensamento. Este
livro prova-o.
230 págs.

PODER CRIADOR DA MENTE (O)
Alex F. Osborn

O pensamento criador, criatividade ou poder
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criador da mente, que tem no “Brainstorming” uma
de suas melhores armas, não é nenhuma panaceia,
como mostra o autor, neste livro. É uma força que todos possuímos e que pode ser despertada e mobilizada pelo aprendizado.
360 págs.

PODER DA CIBERNÉTICA MENTAL (O)
R. Eugene Nichols

O sistema exposto neste livro vai permitir ao
leitor obter o bem que deseja na vida. Por meio
de um plano de comando mental gradual,
introduz em sua mente esquemas de pensamentos tanto conscientes como inconscientes que,
automaticamente, produzem efeitos benéficos em
todas as áreas da vida cotidiana.
240 págs.

PODER DA COMUNICAÇÃO (O)
J. V. Cerney

Este livro fornece todos os métodos e técnicas
para qualquer pessoa obter sucesso por meio
da palavra, no mundo comercial, profissional
ou social. O leitor descobrirá os “meios ocultos de persuasão” e ficará a par das mais novas
descobertas em psicologia motivacional.
240 págs.

107

PODER DO SUBCONSCIENTE (O)
Marcel Rouet

Este livro vai permitir ao leitor descobrir e depois explorar as imensas possibilidades que
dormitam nele. Primeiro aprenderá, pela introspecção, a explorar os recantos mais secretos de seu subconsciente para compreender alguns
de seus comportamentos desconcertantes, as razões
profundas de suas inibições, frustrações e mesmo
fracassos. O autor propõe – entre outras coisas – novas técnicas de auto hipnose que nos permitem semear eficazmente o nosso subconsciente de pensamentos positivos e criadores.
352 págs.

PSICOLOGIA APLICADA
NA ARTE DE VENDER
Donald A. Laird e Eleonor C. Laird

Manual prático que orienta o vendedor em seu
treinamento diário. Cada capítulo deste livro
acha-se repleto de sugestões sobre a maneira
de desenvolver o poder de venda, por meio das técnicas da moderna psicologia. 320 págs.

PSICOLOGIA, TÉCNICA
E PRÁTICA DE VENDAS
Constantino Grecco
Não se pode querer vender sem Psicologia. Os
elementos básicos dessa ciência, aplicáveis à

108

venda, e outros aspectos da prática de vendas, são
tratados com mão de mestre neste livro.
146 págs.

RITUAL DOS ANJOS
Anjos, Arcanjos, Velas, Cristais,
Aromas, Orações
Isabel F. Furini

Os iniciados das escolas de Mistérios do Antigo
Egito, da Índia, do Tibete, da América pré-colombiana, da Grécia sempre tiveram contato
com anjos. Todos nós temos um anjo, que permanece
sempre ao nosso lado. E a forma de entrar em contato com os anjos é através do “Ritual Dos Anjos”, sobre o qual a autora discorre. Desenvolve vários temas
como: O Poder dos Rituais, A Magia Branca, Perfumes
que atraem os Anjos, Magia das Velas, Orações aos
Arcanjos dos Signos, Anjos dos Dias da Semana, Os
Seres Celestes, O Poder dos Cristais, Os Devas (Seres
de Luz), As Linhas Evolutivas, Os Seres da Natureza.
104 págs.

SEJA INVULNERÁVEL
Laura A. Huxley

Aprendendo com Laura Huxley como mudar,
como influenciar os elementos à sua volta,
como fazer face com êxito aos problemas do
mundo interior e exterior. Para que se consiga
isso, ela oferece ao leitor 31 receitas para viver
e amar. 240 págs.
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SETE PILARES DO SUCESSO (OS)
Jonathan Evetts

É aquele guia raro para todos os mais difíceis
problemas em vendas. Ele oferece soluções
minuto a minuto, palavra, por palavra, desde
facilitar o seu primeiro contato. E mais maneiras novas, aprovadas e divertidas de aprimorar apresentações em vídeo, telefone, fax e computador. Além de
transformar correspondência e palestras, multiplicadoras de respostas como jamais sonhou.
208 págs.

SETE SEGREDOS QUE VENDEM
Edward J. Hegarty

Um dos maiores especialistas em vendas em todo o
mundo não pretende ensinar os sete segredos de sua
arte, mas a maneira de utilizá-los eficientemente. A
diferença é importante pois uma coisa é conhecer
as regras de uma atividade e outra é utilizá-las com
êxito. Mais vale a prática do que a gramática – diz o
ditado. O autor tem o mérito de, sem desdenhar a
gramática, insistir na prática.
246 págs.

SHOW DE VENDAS
Sidney A. Friedman

É um guia para tirar tudo de seu potencial pessoal e financeiro. Contém técnicas de vendas
poderosas, táticas, estratégias e instrumentos
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que lhe permitirão alcançar uma produção extraordinária. Indispensável para os vendedores que desejam alcançar pleno sucesso em vendas.
176 págs.

SUBTERRÂNEOS DA MENTE (NOS)
Fritz Redlich e June Bingham

O leitor descobrirá, quando olhar as caricaturas e ler o texto maravilhosamente simples
e sugestivo desta obra, por que o célebre psiquiatra Karl Menninger diz que este livro é
uma grande surpresa.
240 págs.

SUPER TNT
Liberte suas forças interiores
Harold Sherman

É uma filosofia compacta de vida e sucesso.
Pela simples obediência a regras simples, o
leitor poderá desvendar os segredos da mente
subconsciente e começar a sentir sua confiança crescer e a transformar seus devaneios em realidades
concretas.
280 págs.

TNT – NOSSA FORÇA INTERIOR
Claude M. Bristol e Harold Sherman

Apoiado em bases cientificamente provadas,
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este livro ensina o leitor a criar uma imagem mental
daquilo que deseja obter e a transformar o simples
desejo numa realidade concreta.
200 págs.

TRANSFORME O PROBLEMA EM DESAFIO
Sérgio Hinds

Neste livro o autor consegue numa linguagem
simples, colocar o leitor frente a todos os seus
problemas atuais e futuros e ensina como administrá-los. É dedicado a todas as pessoas
que buscam a felicidade.
112 págs.

UM NOVO “EU”
Muriel James e Louis Savary

Autoterapia pela Análise Transacional, com as mais
recentes teorias e consequentes evoluções. Um guia
completo e prático que ajudará o leitor a liberar suas
forças interiores e mudar seu comportamento. Inúmeros exercícios mostram como decidir sobre as
mudanças que precisam ser feitas e como fazê-las.
360 págs.

USE O PODER DE SUA MENTE
David J. Schwartz

Famoso estudioso da mente ensina o que dizer e fazer a fim de influenciar as decisões de
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sua família e de seus colegas em qualquer situação.
E como criar poderosos estímulos para que façam
aquilo que você deseja.
192 págs.

VENCER É SER FELIZ
A Estrada do Sucesso e da Felicidade
Silvério da Costa Oliveira

O Caminho da riqueza e prosperidade não
dispensa a felicidade e o prazer. Os vencedores desenvolvem uma cultura própria e única
que os direciona para o sucesso em tudo que realizam. Eles aprenderam a triunfar e você também pode
fazê-lo. Vencer... é ser feliz, é um livro inspirador para
o aperfeiçoamento pessoal e profissional, onde você
encontrará a verdadeira estrada do sucesso e da felicidade. Você será guiado a enfrentar e vencer “fantasmas” como: medo, ansiedade, fobias, depressão,
estresse, síndrome de pânico, etc. Além disto, entrará
em contato com técnicas de meditação adquirindo
confiança e autoestima.
240 págs.

VENDA MAIS E MELHOR
Wallace K. Lewis

Aqui estão as técnicas e processos reais que
ajudaram, até agora, centenas de milhares de
vendedores a vender como nunca pensaram
fazê-lo. Livro diferente e original sobre a ciência e a arte de vender. Obra única no gênero é
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essencial para os profissionais de vendas.
300 págs.

VENDER É UMA ARTE
Terri Murphy

Esta obra é uma arca do tesouro cheia de segredos que proporcionará a você ampliar os
seus negócios. A autora uma das melhores
agentes imobiliárias dos Estados Unidos descreve o seu sistema particular lhe revelando
como você poderá aumentar suas vendas. Indispensável ao profissional que deseje trilhar o caminho do
sucesso e rechear sua conta bancaria.
188 págs.

VIVER AGORA
Joel S. Goldsmith

A maioria das pessoas vive hoje num labirinto
de contradições, frustrações e decepções que
caracterizam a vida vivida sob as tensões do
acelerado ritmo da civilização moderna. Viver
Agora mostra o caminho para o leitor se liberar de tudo isso.
200 págs.
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Filosofia

FILOSOFIA PERENE E CRISTIANISMO
Mateus Soares de Azevedo

A filosofia perene aqui referida é o pensamento sustentado pela Igreja Católica, especialmente a partir da Idade Média. Na medida em
que outras tradições se aproximam deste ponto de vista, elas são consideradas como partícipes da
Verdade Divina, o que conduz a interpretações refinadas de legado de outras religiões. O livro se concentra
em encontrar o fio da Filosofia Perene que atravessa
todas as tradições.
346 págs.

HINDUÍSMO (O)
Willian Stoddart

O autor apresenta com grande poder de síntese, clareza e concisão os aspectos essenciais
do vasto e complexo campo da mitologia, da
metafísica e da espiritualidade Hindu. O Hinduísmo, neste formato conciso e breve, é excepcionalmente compreensível. É uma atrativa introdução
para o leitor iniciante e uma precisa fonte de pesquisa para o estudante. Aborda temas fundamentais
para a compreensão do que é Religião e Ortodoxia,
definindo o lugar do Hinduísmo entre as grandes re-
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ligiões da humanidade. Apresenta e detalha a metafísica Hindu, como manifestação quinta essencial do
núcleo sapiencial presente em todas as grandes tradições Espirituais. É acompanhado por belas ilustrações e por uma seleta bibliografia para ajudar o leitor
iniciante e também ao especialista no tema.
192 págs.

LIVRO DOS MESTRES, O
Encontros com homens
e mulheres notáveis dos tempos modernos
Azevedo, Mateus Soares de

O que o Padre Pio, o Cheique Alawi, o pajé sioux
Alce Negro e René Guénon têm em comum?
A Filosofia Perene responde. Os leitores conhecem bem os “homens maus” de nossos tempos,
o mesmo, contudo, não acontece com os “homens
bons”. É aqui que entra “O Livro dos Mestres”, para
mostrar que não há carência de candidatos nesta categoria. O Livro dos Mestres inclui perfis de sábios e
santos recentes, do Ocidente e do Oriente. Entre os
orientais, há jnanins como Sri Ramana Maharshi e
bhaktas como Ananda Moy Ma e o Swami Rândas.
Entre os muçulmanos, destaque para o mestre sufi
Ahmad al-Alawi. Entre os guias de almas ocidentais,
há capítulos dedicados ao Padre Pio, à Irmã Consolata Betrone e à misteriosa figura da contemplativa anglicana Lilian Staveley, cujos escritos já foram
comparados aos de Santa Tereza de Lisieux. Entre os
representantes da espiritualidade dos índios, o pajé
sioux Alce Negro (Black Elk).
148 págs.
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O HIKAM
ou “Palavras de sabedoria”
Ibn Ata’Allâh

De Alexandria figura entre as mais célebres
compilações de aforismos Sufis. Difundiu-se
por quase todo o mundo islâmico a partir do Magreb
(norte da África), onde foi objeto de inúmeros comentários, até a Indonésia, onde foi traduzido para
o malaio. Sua difusão é, de certa forma, paralela à da
ordem Sufi Shadiliya, que tem no Hikam o vade mecum, o guia e o companheiro de viagem daquele que
percorre a Via contemplativa. Esta obra é portadora
de grandes ensinamentos metafísicos e espirituais,
também dirigida ao crente comum, registra com beleza e sabedoria os ensinamentos de seus mestres da
Via Sufi.
160 Págs. Edição Bílingue: Português – Árabe

O MITO DA DEMOCRACIA
Tage Lindbom
Em um mundo democrático, sem valores éticos e morais, com a degeneração da educação;
a corrupção política semeada por todos os lados; a destruição da família; a violência e o crime organizado aterrorizando a população; a destruição da natureza e do meio ambiente; até que ponto
o Mito da Democracia do homem se autogovernando
não é responsável por tudo isto?
192 págs.
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OS PARADOXOS
DE PARMÊNIDES E ZENÃO
Para gostar de filosofia
Luiz Gonzaga Teixeira

Neste livro, o leitor irá encontrar uma introdução sobre os paradoxos em geral, tratados de
forma não sistemática. Uma apresentação original
da filosofia Zenão: Aquiles e a tartaruga e a flecha
estão presentes na obra.
184 págs.

SENTIDO DAS RAÇAS (O)
Frithjof Schuon

Com uma extraordinária riqueza de intuições
e detalhes o autor aborda as características
intelectuais, artísticas, físicas e psicológicas
das três raças fundamentais: a branca, amarela e negra, além de suas várias subdivisões.
128 págs.
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Gastronomia

GASTRONOMIA GLOBAL SALPICADA
DE ANTROPOLOGIA
Rosa DeSouza

Embarcar nesta aventura é aprender a
deliciar-se com o inesperado, mas é também seguir um percurso cultural e histórico de cada lugar, casando notícias de
viagens ricas em conhecimentos antropológicos com
o deleite de sabores, aromas e prazeres musicais, pois
nem música falta nestes prazerosos jantares.
185 págs. Formato 20x20cm.
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Gnose

ALÉM DA RAZÃO
O fenômeno da sugestão
Jean Leréde

Um estudo psico evolutivo, jamais abordado até
agora, do fenômeno sugestivo – das origens da
humanidade até nossos dias. Os mais diferentes
aspectos da sugestão. Os problemas do pensamento simbólico e o problema da própria consciência.
176 págs.

ALQUIMIA E SEUS MISTÉRIOS (A)
Cherry Glichrist

Esta é uma história concisa da filosofia e prática da
alquimia, desde suas origens, cerca de dois mil anos,
até o século XX. Elucida as complexidades do simbolismo alquímico e examina as maneiras como a alquimia se desenvolveu até nossos dias.
168 págs.

APRENDIZ DE FEITICEIRO
André Percia

Este Livro foi concebido para que, de uma forma simples, as pessoas possam compreender e
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utilizar alguns dos recursos da mente humana para
a criação e sustentação de uma vida de melhor qualidade e maiores realizações.
184 págs. Formato grande 16x23

ARCA DA ALIANÇA (A)
De Noé a Moisés
Michel Coquet

Moisés foi, incontestavelmente, uma das maiores figuras da tradição judaica. Iniciado nos mistérios do
Egito ele foi o hierofante e o guia do povo eleito. Os
conhecimentos que recebeu no Sinai foram incorporados à misteriosa ARCA DA ALIANÇA. A Arca era
o verdadeiro guia de Israel. Adorada e temida, era a
morada do anjo de Deus.
182 págs.

BÍBLIA ESTAVA CERTA (A)
Hugh J. Schonfield

Novas luzes sobre o Novo Testamento, à luz do
progresso da pesquisa arqueológica, especialmente nas terras do Oriente Médio e Próximo.
338 págs.

BUDISMO DO BUDA (O)
Alexandra David-Neel

Uma síntese perfeita do entendimento budista
para o mundo ocidental. Pela soma de infor-
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mações recolhidas e pela riqueza da escrita simples.
O budismo do Buda pode ser apresentado como um
livro fundamental sobre o budismo. A autora, considerada a maior tibetóloga do mundo, foi a única mulher do Ocidente que conviveu durante muitos anos
com os lamas do Tibete.
248 págs.

CAMINHOS DO GRAAL (OS)
Patrick Riviére

O autor nos convida para uma verdadeira viagem. Viagem histórica, geográfica e espiritual
que nos leva da Palestina à grande e pequena
Bretanha, passando pela Espanha, até a América e a Ásia, no reino do Padre João e no misterioso
Agartha. Ao mesmo tempo, por meio do esoterismo
das diversas religiões, o autor procura demonstrar
que o mito ligado ao Graal opera a síntese das religiões tradicionais e apresenta um caráter de real universalidade.
168 págs.

CÁTAROS E O CATARISMO (OS)
Lucienne Julian

O catarismo influenciou fortemente a sociedade occitânica medieval. A iniciação cátara visava formar
seres humildes, animados pela verdade e pelo amor
fraternal. Trabalhavam pelo advento de uma sociedade justa. Foram considerados heréticos pelo papa
Inocêncio III, perseguidos e trucidados por várias
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cruzadas implacáveis que duraram cerca de 40 anos.
É a história dessa trágica epopeia cátara que a autora
descreve em cores vivas e, em muitos momentos, extremamente comovedora.
236 págs.

CATECISMO BUDISTA
Henry S. Olcott

Ao lado do Cristianismo e do Islamismo, o Budismo situa-se no importante e nobre grupo
das religiões que, de alguma forma, mudaram
os rumos da civilização. O Catecismo Budista,
do Coronel Olcott – um dos fundadores da Sociedade
Teosófica – foi, no Ocidente, obra pioneira na divulgação do Budismo. Aqui o leitor encontrará a essência
do pensamento e ensinamentos de Buda, em forma
de perguntas e respostas.
136 págs.

CHAVE DO GRANDE MISTÉRIO (A)
Rosa DeSouza

A melhor forma de passar uma mensagem fora
do comum, que tanto pode ser poderosamente
útil para muitos como perigosa para alguns, é
acompanhá-la por uma fantasia ou ficção. O
efeito das aventuras, irreais ou possíveis, são
alimento para a imaginação a fim de que o subconsciente de quem vê, lê ou ouve, absorva o essencial. A
Chave do Grande Mistério define o realismo fantástico, obra criada com o propósito de facilitar a leitura
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sobre segredos que têm sido escondidos da Humanidade por milhares de anos.
388 págs.

CIÊNCIA SAGRADA DOS NÚMEROS (A)
Tuball Kaha

Os números são mais do que simples conceitos
matemáticos e unidades de medidas. Eles possuem características específicas, capazes de
auxiliar na busca de felicidade e na conquista
do sucesso. É isso que o leitor vai descobrir nesta obra,
que estuda a numerologia e revela a influência dos números em nossas vidas. Todos os complexos estudos
das ciências exatas permitem decifrar a verdadeira
tabuada esotérica, compreendida entre três entidades
que se completam: homem-número-Cosmo. O estudo
dos números remonta conceitos que passaram por teóricos como Pitágoras, e hoje serve como valioso auxílio para resolver muitos problemas que nos afligem
na vida diária.
120 págs.

DEUSA DA COMPAIXÃO E DO AMOR (A)
John Blofeld

Nesta obra fascinante sobre o misticismo chinês e o tantra tibetano, o autor explora o culto
das várias faces que cerca Kuan Yin e os ritos
e rituais a ela associados. Adorada como uma
encantadora e benigna deusa popular, ela é celebrada por camponeses e pescadores de todo
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o Extremo Oriente. Ilustrado com reproduções da
arte sagrada chinesa e tibetana, o livro inclui poemas
devocionais e textos iogues.
204 págs.

DIÁLOGOS DE CONFÚCIO
Um texto fundamental para a compreensão do pensamento do Mestre chinês, numa tradução acessível
ao leitor de hoje e acompanhada de introdução da sinóloga francesa Anne Cheng, notas, mapas e de uma
cronologia. Para os estudiosos, em apêndice, a versão
original dos Diálogos.
184 págs.

ENERGIA QUÂNTICA X MOTIVACIONAL
Angela Wilgess

A obra tem como essência se conhecer melhor, analisando e entendendo como podemos
ser pessoas de sucesso. A física quântica mesmo sendo recente em termos de descoberta e
aplicação, tem revolucionado o mundo em seus mínimos detalhes. Conhecer-se é o primeiro passo para
avançar como ser humano e trilhar caminhos de vitórias. Ousar e entender como funciona o cérebro o
corpo e a mente. Lançar-se por mais simples que seja
o homem, mas por muito tempo ele ainda não entendeu como é o processo da consciência. Pensamentos, ações e emoções, moldam o presente e o futuro.
Avançar neste conhecimento é o objetivo de cada indivíduo. Um futuro melhor e de mais consciência so-
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bre si mesmo, pode mudar a história do ser humano.
220 págs.

ENSINO DOS MAHATMAS (O)
Teosofia
Alberto Lyra

Nesta obra, o autor, um dos maiores especialistas na matéria, estuda sob todos os ângulos
a Teosofia, ou BrahmaVydia – a Sabedoria Divina – doutrina filosófica que se baseia em três
postulados básicos: 1 - Existência de Deus, imanente
e intercósmico; 2 – Lei da Evolução; 3 – Lei da Causa e
Efeito. Depois de analisar a Teosofia como ciência, religião e filosofia, o autor aborda a ioga, a clarividência
e os fenômenos hiperfísicos em geral.
280 págs.

EVOLUÇÃO
A Jornada do Espírito
Paulo Guilherme Almeida

Nações desenvolvidas, tecnologicamente avançadas; povos teoricamente civilizados, impotentes, assistem à completa degradação ambiental
do planeta e da moral das suas sociedades. O
terceiro milênio que se inicia marcado pelo terror e
pela animalidade ainda incorporada ao ser humano:
conflitos mundiais, narcotráfico, violência exacerbada
ódios incontidos, desagregação familiar, corrupção generalizada; homens públicos desprovidos de qualquer
senso ético ou moral mostram-se instruídos na arro-
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gância, desonestidade e impiedade. Todos esses fatores nos conduzem a um cenário mundial reduzido à
pobreza, desemprego, fome e doenças. Contém as sete
profecias Maias. 360 págs.

EVOLUÇÃO DIVINA
DA ESFINGE AO CRISTO (A)
Édouard Schuré

Esta obra é um desdobramento natural de Os
Grandes Iniciados. Em estilo fascinante, e às
vezes poético, o autor pretende entender a
evolução humana por meio dos poderes cósmicos, dentro da mais pura tradição esotérica. Do
enigma da esfinge ao Cristo Cósmico, o autor discorre sobre temas fascinantes e que hoje têm intrigado
teólogos, historiadores, filósofos e cientistas.
320 págs.

FENÔMENOS OCULTOS
Zsolt Aradi

Todo o panorama do milagroso – desde os
milagres do Velho e Novo Testamento até os
fascinantes e autênticos milagres dos tempos
modernos – numa narrativa absorvente de
um dos maiores historiadores e estudiosos da
Igreja.
326 págs.
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FRANCO-MAÇONARIA (A)
Origem – História – Influência
Robert Ambelain

Frequentemente mal compreendida quanto à
sua verdadeira natureza filosófica, quanto às
suas reais origens históricas e políticas, até mesmo
no âmbito de seus próprios historiadores, a Franco-Maçonaria constitui-se, há séculos, numa entidade
altamente participante da história política e social
do Ocidente. Esta é uma obra fundamental e abrangente para o estudo da Franco-Maçonaria.
244 págs.

GRANDES INICIADOS (OS)
Édouard Schuré

Esta é, certamente, a mais importante obra
de Édouard Schuré. Tem influenciado de forma marcante pensadores, teólogos, filósofos,
sacerdotes, ficcionistas e poetas “pelo painel
mágico que nos apresenta desde os tempos das primeiras civilizações, em que surgiram os primeiros
iniciados”. Nesta obra imortal, traça o autor um esboço da história oculta das religiões, as chamadas doutrinas secretas, as mensagens mais profundas dos
iniciados, profetas, reformadores do conhecimento
humano pela tradição esotérica. Um livro inspirado
e de interesse permanente. 392 págs.
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GRANDES RELIGIÕES (AS)
Félicien Challaye

O estudo das várias religiões, desde o totemismo ao cristianismo. A análise da natureza mesma do processo religioso, assim como o valor
do sentimento de religiosidade e sua origem.
288 págs.

HISTÓRIA DA BÍBLIA
A Perda do Deus de Israel
– Velho Testamento
Archer William Smith

A obra expõe a história da Bíblia, suas origens,
seu passado e sua evolução. Através de registros históricos e profundas investigações, o autor
mostra a verdade sobre o êxodo dos hebreus, a formação do povo de Israel, a oficialização das normas
rabínicas, desde Moisés até o Sinédrio, bem como a
gradativa institucionalização litúrgica de um Deus
Único e Verdadeiro.
308 págs.

HISTÓRIA DA BÍBLIA
Cristianismo nascido como complô
– Novo Testamento
Acher William Smith

Neste segundo volume, um fantástico complô
político/militar engendrado pelas mais astutas inteligências de Israel e produzindo no fim
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uma tremenda conspiração envolvendo toda a humanidade. O aparecimento da autêntica história dos
acontecimentos bíblicos, neste final de século, é um
soberbo e prodigioso presente para saudar o nascimento do novo milênio e junto com ele a desinibida
e divertida civilização que o acompanhará.
208 págs.

KRISHNAMURTI, KARDEC, O HOMEM
Durval Zanini

Este livro analisa e compreende o espiritismo
e por decorrência todas as outras religiões –
que coloca o Homem quase que inteiramente
submetido às leis divinas, e lhe indica a quem
seguir e como seguir. Vários temas que sempre foram
objeto da atenção e do vivenciamento do homem,
aqui são apresentados com um enfoque diverso do
comum. A violência pode ser eliminada? Existe fé
que move montanhas? Pode-se observar a figura de
Jesus sob aspectos completamente opostos? A busca do sucesso é positiva? Por que o homem crê em
Deus?
184 págs.

LIVRO DE TOTH
OU O TARÔ ESOTÉRICO (O)
Júlio Peradejordi

O livro de Toth, a obra mais misteriosa e secreta dos antigos egípcios, chegou até nós por
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meio dos Arcanos Maiores do Tarô. Estes contêm
uma mensagem simbólica que pode ao mesmo tempo servir de suporte cartomântico para adivinhação.
Nesta obra, o autor aborda os dois aspectos do Tarô
com uma simplicidade e clareza pouco frequentes,
tornando o texto bem acessível ao grande público.
180 págs.

MANUAL DO MÍSTICO
Rogério Sidaoui

De forma simples e objetiva, a obra contém informações sobre todos os temas importantes
que os estudiosos e iniciantes do misticismo
devem saber, tais como: Dharma, Carma, Avatar, Mantras, Chacras, Aura e tantos outros. Obra essencial àqueles que buscam novos horizontes e estão
à procura de suas próprias verdades.
200 págs.

MEDITAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS (A)
Ven. Henepola Gunarátana

Este guia passo a passo tendo por meta a meditação
interior, é genuinamente prático e direto. O estilo
simples do autor e o uso de exemplos de vida diária, imprimem aos ensinamentos básicos da meditação budista vipássana inexcedível clareza e verve. O
seu enfoque profundamente espiritual e não sectário
convida os leitores de todas as origens a provar os
frutos da percepção meditativa.
212 págs.
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MEDITAÇÃO PELA YOGA
Vamberto Morais

No mundo agitado e angustiado de hoje, numa
sociedade que muitos classificam de “doente”,
as disciplinas e métodos do yoga estão sendo
praticados por um número crescente de pessoas. Mas muitos têm um conceito deturpado desta
antiquíssima tradição indiana e, às vezes, reduzem-na a um sistema de educação física e relaxamento.
Neste livro, o autor não só expõe as bases espirituais
e filosóficas do yoga como também dá uma orientação detalhada para os que a querem praticar.
192 págs.

MISTÉRIO DE JESUS (O)
Cristo à luz da religião comparada
e da história
Vamberto Morais

O autor, doutorado em história antiga pela universidade de Londres, desenvolve em O Mistério de Jesus exaustivo estudo, abordando o
tema sob três aspectos: o Jesus da história; Jesus como
mestre religioso e Jesus, objeto ou foco de amor e reverência como encarnação divina. O Mistério de Jesus é
um dos poucos livros que buscam compreender Cristo
como exemplo marcante de experiência religiosa.
392 págs.
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MISTÉRIOS CÓSMICOS DO UNIVERSO
Os segredos da vida psíquica e parapsíquica
Adrian V. Clark

Este livro, que bem se pode dizer inspirado e revolucionário, penetra os mistérios mais profundos da
vida humana, enfeixados nas três perguntas básicas:
Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos?
224 págs.

MISTÉRIOS DA ROSA-CRUZ (OS)
Christopher Mcintosh

Cento e vinte anos depois de sua morte, o corpo
do padre Christian Rosenkreuz permanecia em
estado de perfeita conservação em sua cripta
de sete lados... Assim conta a lenda a respeito
do nascimento da fraternidade da Rosa-Cruz,
com seu misterioso fundador, Christian Rosenkreuz,
precursor de muitos “mestres secretos” que exerceram profunda influência no ocultismo ocidental. Esta
obra conta a estranha história da Rosa-Cruz em sua
totalidade, desde a nebulosa gênese no século XVII
até suas ramificações atuais.
184 págs.

MISTICISMO À LUZ DA CIÊNCIA (O)
Newton Milhomens

Nesta obra o leitor será confrontado com colocações e discussões que questionam a ainda
vigente supremacia de uma interpretação pre-
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dominante mecanicista e reducionista do mundo em
que vivemos. Tornar-se místico é algo perfeitamente
viável, desde que seja entendido como um processo,
meta a ser trabalhada com rigor, pois, afinal este conhecimento é obtido com a introspecção, meditação,
experimentação e observação objetiva dos fatos que
ocorrem no universo da natureza e no próprio ser
humano, em nível físico, biológico, psíquico e espiritual. A obra informa, provoca e desafia tanto os simpatizantes como os céticos em relação ao assunto.
176 págs.

MT
O DESPERTAR PARA O CONHECIMENTO
VENCENDO O STRESS
Marília de campos

Este livro mostrará passo a passo o segredo
de se conhecer e valorizar a pessoa que você
é. Descobrirá como viver melhor, usar seu potencial e desfrutar de uma vida satisfatória e feliz.
Abrirá caminhos para o despertar interior, levará
você a se sintonizar com a natureza e simplificar a
solução de seus problemas. Em linguagem simples e
objetiva, é a primeira obra escrita por uma especialista com visão abrangente sobre a natureza humana
brasileira.
160 págs.
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O OCULTISMO E RELIGIÃO
EM FREUD, JUNG E MIRCEA ELIADE
Sigmund Freud (1856-1939) e sua Psicanálise
forjaram um enigma que apenas em nossos
dias pôde ser devidamente explicado. Informações recentemente disponíveis mostram
que havia na psicanálise um elemento que ia além
do materialismo estrito pelo qual ela ficou popularmente conhecida. Neste livro os autores revelam que
ela sofreu forte influência de ramos subterrâneos do
judaísmo, especialmente de movimentos messiânicos como os de Sabatai Zevi e Jacob Frank. Um dos
assuntos centrais em discussão neste estimulante livro é que o influxo de crenças cabalistas heterodoxas
marcou a psicanálise. O Junguismo constitui uma alternativa ao materialismo freudiano, como se acredita em círculos intelectuais e religiosos contemporâneos? Este livro põe em relevo, finalmente, a vida e a
obra de outro influente intelectual que refletiu sobre
os estimulantes e significativos choques e intercâmbios entre religião, ocultismo e psicologia, o historiador de religiões romeno Mircea Eliade (1907-1986).
Trata-se de autores que confrontaram com ousadia
e coragem o lugar do homem num mundo no qual
a ciência despojou o cosmo de significado profundo,
solapou os pilares da fé e roubou do homem sua envergadura espiritual.
90 Págs.

OCULTISMO SEM MISTÉRIOS (O)
Lorena de Manthéia
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Este Livro resgata o sagrado e o oculto com o estudo das disciplinas mânticas, dos oráculos que envolvem desde o Profetismo Bíblico de Nostradamus
até o exame das mais recentes formas de percepção
esotérica. É o início de uma das inúmeras formas de
percorrer este caminho mágico do ontem, do hoje e
do amanhã. Trata-se de um caminho que preenche a
alma e gera a sabedoria. Mergulhar ou não em suas
profundezas depende daquele que deseja encontrar
o verdadeiro significado do universo e de si mesmo.
300 págs.

PARÁBOLAS PARA NOSSO TEMPO
As Orações de Jesus
Vamberto Morais

O autor selecionou as parábolas mais importantes de Cristo, analisando o seu significado
simbólico. As parábolas de Jesus diferem bastante entre si. Umas são metafóricas ou comparações, enquanto outras contam uma história bem definida, curta ou longa. Além disso, descreve
as parábolas e metáforas da Bíblia, as parábolas de
Rama Krisna e dos filósofos gregos.
168 págs.

PENSAMENTO VÉDICO (O)
Uma Introdução
Carlos Alberto Tinôco

O pensamento védico é o produto do sincretismo de duas concepções religiosas: a primeira
foi traduzida pelos invasores arianos quando
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estes povos de origem indo-europeia irromperam no
noroeste da Índia, por volta de 2000 a.C.; a segunda
eram as religiões autóctones, de origem dravidiana. Os
textos védicos são os primeiros monumentos literários
da índia e dos mais antigos da humanidade. O Pensamento Védico é um texto fascinante, que transporta o
leitor a um passado remoto da Índia e seus mistérios.
132 págs.

PERGUNTE A SEUS SONHOS
Rosa DeSouza

Este livro ajudará a focar e facilitar a comunicação entre dois aspectos do nosso ser: o consciente e o inconsciente, de uma forma que permitirá interagir com o Eu Superior durante os
sonhos, abrindo uma porta muito especial de
nosso ser. Oferece o poder de transformar nossas vidas e a nós mesmos.
136 págs.

PODER DA MAGIA (O)
Israel Regardie

Esta obra contém – pela primeira vez reunidos
em livro – os ensaios revisados de uma das
maiores autoridades na teoria e prática da Magia. É uma excelente introdução ao ocultismo
e magia práticos. “É um livro não apenas para
ocultistas e místicos, mas para todo membro da raça
humana que deseja viver a vida em sua plenitude”.
196 págs.
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PODER DA MEDITAÇÃO
TRANSCENDENTAL (O)
A Magia das Forças Ocultas
Anthony Norvel

Neste livro se encontra, pela primeira vez explicada em termos simples e fáceis de compreender, a poderosa arte mística da MEDITAÇÃO
TRANSCENDENTAL, que o leitor poderá começar a
usar imediatamente para transformar sua vida um
verdadeiro e permanente sucesso.
224 págs.

PODER DAS FORÇAS OCULTAS (O)
Anthony Norvel

Psico magnetismo ao alcance de todos – Psico percepção e dom da mediunidade – As ondas psico
magnéticas canalizam forças cósmicas para você –
A transmutação oculta: sonho de alquimista e realidade hoje – A cura oculta de doenças – As grandes
forças da Psicocinese. Estes e muitos outros temas
fascinantes são encontrados nesta obra.
224 págs.

PODER DO SOM (O)
Padma Patra

Este livro introduz o leitor no conhecimento
dos mantras (OM ou Aum), considerados como
elo de união entre o homem e Deus. Mostra,
com exemplos e exercícios, como praticar o
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Mantra Yoga. Indica também os vários tipos de mantras (sons ou cânticos) e as variações de Yoga. Um
texto estimulante que, certamente, será utilizado por
praticantes, interessados e professores de Yoga.
212 págs.

POVO DO SEGREDO (O)
Ernest Scott

De acordo com o autor, a evolução mecânica
na visão de Darwin não pode explicar a vida
na terra. Existe evidência de que “a ‘ordem’ aumenta e isto sugere uma direção inteligente,
ou uma ‘classe’ de essências cósmicas que são responsáveis por manter a ordem universal...” A partir
desta premissa, o autor realiza uma excursão erudita
e plenamente argumentada pela história cultural da
Humanidade nos últimos dois mil anos, com especial
referência à Cabala e à tradição Sufi.
316 págs.

PRIMEIRA COMUNIDADE CRISTÃ
E A RELIGIÃO DO FUTURO (A)
Vamberto Morais

O estudo da primeira comunidade cristã, e o
contraste entre ela e a igreja atualmente em
crise, é um dos temas centrais deste livro, e
ilustra bem o modo de atuar da religião dinâmica. Vamberto Morais, autor de O Mistério de Jesus,
mostra que já se fala de um reencantamento e que
há muitos sinais de uma renovação espiritual e, em
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especial, o despertar de tantos espíritos que há décadas se voltaram para a grande sabedoria da Índia e
da China e, ao mesmo tempo, redescobriram a espiritualidade cristã.
208 págs.

PSICOLOGIA ORIENTAL
Os Sete Raios
Padma Patra

O Oriente sustenta uma estrutura solidamente concatenada nos diversos aspectos do pensamento: filosófico, psicológico, metafísico,
ético e religioso. O conhecimento do homem e de seu
comportamento está integrado ao conceito do Universo e seus sete tipos de energias – os Sete Raios. O
que são e o que representam os Sete Raios são explicados neste livro de uma forma simples e acessível
ao grande público.
152 págs.

RAÍZES DO OCULTO
A Verdadeira História de Madame H. P. Blavatsky
Henry S. Olcott

Madame Blavatsky foi uma das personagens marcantes de nosso tempo, e deve ser considerada figura
dominante no desenvolvimento do ocultismo e dos
estudos teosóficos em todo o mundo. Ninguém melhor do que Olcott, seu íntimo colaborador e também
fundador da Sociedade Teosófica, para falar a respeito dessa estranha e fascinante figura. Raízes do
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Oculto, além do relato de episódios da vida de Helena
Blavatsky, contém toda a história da fundação da sociedade Teosófica, em Nova York, e da rápida propagação de seus ideais pelo mundo todo.
340 págs.

REENCARNAÇÃO E IMORTALIDADE
Alexandra David-Néel

Esta obra trata essencialmente de um dos temas mais antigos e mais atuais do Homem. A
grande indagação do livro: “Que acontece ao
homem, depois da morte?” – é, em síntese, a que inspirou todo o pensamento humano desde os albores
da civilização. O homem da caverna já a formulara. E
continuam a formulá-la as filosofias, religiões e escolas de hoje.
144 págs.

REENCARNAÇÃO E O PARANORMAL
Ignez de castro Corrêa

Estamos aqui para aprender uns com os outros e assim, progredirmos juntos. Neste livro,
Ignez de Castro Corrêa, transmite seus conhecimentos, suas experiências e descobertas do
mundo astral. Temas como: desdobramentos, vidas
passadas, transcendência da morte, projeção à distância, segunda visão, percepção sensorial, telepatia,
premonições conscientes, mediunidade, invisibilidade, clarividência etc. são relatados de forma clara.
216 págs.
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RELIGIÃO ASTRAL DOS PITAGÓRICOS (A)
Louis Rougier

O pitagorismo, seu ensinamento, a doutrina de Pitágoras, mestre espiritual, permanecem misteriosos.
O autor, neste estudo preciso consagrado à relação
entre o mundo astral e a alma humana segundo o
pitagorismo, discorre sobre essa grandiosa visão, que
se opõe à ciência e à religião.
108 págs.

RELIGIÃO DO TERCEIRO MILÊNIO (A)
Vamberto Morais

O autor apresenta uma visão universalista da
religião, muito além de proselitismos sectários, uma visão moderna da religião e espiritualidade. Segundo o autor, há hoje um número crescente de pessoas sem compromisso firme com
as igrejas ou organizações, e que, no entanto, têm
uma fé religiosa profunda. E uma coisa podemos dar
como razoavelmente certa: o movimento que atrairá
espíritos livres terá de ser isento do dogmatismo do
passado (e presente), desapegado de fórmulas compulsivas.
288 págs.

RETORNO AO CENTRO
O conhecimento da Verdade
O Ponto de Reconciliação de Todas
as Religiões
Bede Griffiths
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O autor deste livro é um monge beneditino, que vive
na Índia desde 1955. E é ele que afirma: “Além de ser
cristão, eu preciso ser um hindu, um budista, jainista, zoroastrista, sikh, muçulmano e judeu. Só assim
poderei conhecer a verdade e encontrar o ponto de
reconciliação de todas as religiões... É esta a revolução que tem de se processar na mente do homem
ocidental”.
164 págs.

SANTA VERÔNICA E O SUDÁRIO
Ewa Kuryluk

Este texto é o primeiro estudo moderno do retrato
“verdadeiro” de Cristo, uma imagem miraculosa que
não foi “feita pela mão”, mas obtida diretamente da
face de Jesus, por Verônica, uma Santa Medieval. Este
livro interdisciplinar reconstrói a lenda cristã da imagem “verdadeira”, delineia sua história no Oriente e no
Ocidente, relaciona o fenômeno à mitologia e ao simbolismo antigos e fornece ao leitor informações sobre
a temática do “vera icon” na arte bizantina e ocidental.
320 págs.

SENTIDO DA VIDA (O)
Trabalho, Lazer e Ganância
nas Sociedades Humanas
Vamberto Morais

Neste novo livro o autor de O Mistério de Jesus
faz ampla análise do mundo do trabalho na
sociedade de consumo em que vivemos, onde
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ele foi erigido em bem supremo. Fala da ganância e
da necessidade de tornar o lazer numa hora de alegria, de verdadeiro encontro com o outro e consigo
mesmo, uma oportunidade de relax e descontração,
um momento de transcendência, de meditação.
288 págs.

SOBRENATURAL ATRAVÉS
DOS TEMPOS (O)
Marc André R. Keppe

Desde os tempos mais remotos até o presente, os
chamados fenômenos sobrenaturais – aquilo que
não pode ser visto, tocado ou sentido – têm chamado
a atenção dos estudiosos e excitado as mentes mais
privilegiadas há séculos. E é deste universo invisível,
dos fenômenos que transcendem as dimensões de
espaço e tempo, que trata esta obra curiosa pelos temas que aborda.
216 págs.

SUGESTÃO MENTAL (A)
J. Ochrowicz

A sugestão mental é um fenômeno provado pelo autor, pesquisador sério que dedicou praticamente sua
vida inteira na busca e observação científica dos mecanismos cerebrais e psíquicos. Neste livro estão os
resultados minuciosamente anotados no curso de
suas experiências e de seus estudos.
256 págs.
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TAO TE KING/I CHING
O Caminho do Sábio
Sérgio B. de Souza

TAO é um nome frequentemente encontrado nos
clássicos da Antiga China. O termo é traduzido de
vários modos, comportando o sentido de orientação,
de caminho. Nesta obra, o autor se vale dos ensinamentos de Lao Tsé, contidos no TAO TE KING, e do
I CHING – O LIVRO DAS MUTAÇÕES, enfatizando o
autoconhecimento e o desenvolvimento do caráter
para aqueles que desejam iluminar o seu caminho.
112 págs.

TARÔ CARBÔNICO
Adriano Camargo Monteiro

O Tarô Carbônico é composto por 22 cartas,
os arcanos maiores, que dizem respeito aos
Caminhos da Árvore da Vida. Para cada carta,
ou arcano, há uma explicação sobre os aspectos ocultos do simbolismo e uma relação dos
significados divinatórios. O Tarô Carbônico é assim
chamado pelo fato de ser totalmente desenhado com
grafita, uma forma pura do carbono, em tonalidades
que vão do branco ao preto, “Luz e Sombras”, pois são
desenhos artísticos com profundos significados, repletos de hieróglifos e símbolos das Ciências Ocultas
nos próprios desenhos dos arcanos.
120 págs. (Acompanha 22 Cartas)

146

TESTÍCULOS HABET,
ET BENE PENDENTES
A verdadeira história da humanidade
e suas possibilidades
Rosa de Souza

Fatos históricos e reais são a tônica desta obra em
que a polêmica ressuscita os Mistérios da Antiguidade. Propõe renovar o entendimento que as pessoas
têm de si mesmas, e de reconhecer nos rastros da
história as possibilidades que denunciam o que as
religiões e culturas têm escondido. Trata- se de um
retrato de uma das mais cruéis passagens históricas,
usada como exemplo para debater os intrigantes dilemas sobre as origens e as possibilidades humanas.
Uma série de perguntas sobre os mais variados temas que procuram entender a violência e as guerras
que ocorrem no planeta estão presentes nesta obra.
272 págs. Formato 16 x 23 cm.

TRATADO DA PEDRA FILOSOFAL
Prof. Arysio N. dos Santos

O objetivo deste livro é interpretar as Alegorias Alquímicas de Lampbsprink, à luz das doutrinas ocultas
sobre a Atlântida e a Lemúria, que são o fundamento escatológico e apocalíptico de todas as religiões. É
uma das mais importantes obras que nos deixaram
os antigos alquimistas.
320 págs.
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UPANISHADS (AS)
Carlos Alberto Tinôco

As upanishads são consideradas pela tradição
espiritual da Índia, como a essência filosófica
da milenar sabedoria dos Vedas. No mundo
ocidental podem ser percebidas como uma simples
curiosidade, vestígios de um passado remoto em que
predominava o pensamento mágico. São um mapa
que conduz a um tesouro. Seu objetivo é levar o leitor
cauteloso à percepção do Atman, cuja natureza é a
mesma do insondável Brahman, a Realidade além da
razão, o Ancoradouro Final, o Ponto Ômega de nossa
existência.
344 págs.

VIDA E MORTE, VERSO E REVERSO
Adelaide Petters Lessa

Adelaide Peters Lessa nos convida a reflexões
profundas sobre certas indagações que sempre
estão presentes em nossas vidas. Quem somos?
De onde viemos? Para onde iremos? Aborda temas religiosos, místicos e esotéricos. Descreve
em seus textos os caminhos e descaminhos da passagem humana pelos labirintos da morte e da vida
de uma forma poética e filosófica. Nesta obra o leitor
encontrará poesias, prosas, crônicas, contos e artigos
repletos de ensinamentos. Vida e Morte – Verso e reverso nos transmite uma fé inabalável e sincera.
240 págs.
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VIDENTES DO CRISTO
Adelaide Petters Lessa

É uma biografia de Jesus ressuscitado, quase
uma autobiografia planejada por ele no convívio com seus devotos mais íntimos. Nesta
obra o leitor encontrará o registro dessas visões, desde Dimas – bom ladrão – e Maria Santíssima até Marie Benoit Angot, já no século vinte.
288 págs.

YOGA
Repensando a Tradição
Acharya Kalyama

O yoga é a arte da libertação espiritual, a ciência da vida correta, o caminho da serenidade
e da harmonia, uma estrada que conduz ao
sagrado. É um livro que fornece informações
sobre esta milenar ciência tais como: as principais
vias ou ramos do Yoga, fundamentos éticos, técnicas
do Yoga, questionamentos, o tantrismo, libertação
espiritual etc.
272 págs.

ZOROASTRO
Religião e Filosofia
Paul Du Breuil

O autor desta obra é considerado em nossos
dias o maior especialista do zoroastrismo, da
filosofia masdaica e da religião dos parses.
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Aqui, ele nos oferece uma história geral do zoroastrismo antigo pré-islâmico e do mundo dos parses. Faz-nos compreender as origens do sábio do Irã antigo,
aborda a vida e a vocação de Zoroastro. Mostra qual foi
sua herança e nos introduz no pensamento e na religião dos parses, sem negligenciar o lugar que ocupam
no Irã moderno.
264 págs.
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História,
Explorações
e Descobertas
ALQUIMIA E SEUS MISTÉRIOS (A)
Cherry Glichrist

Esta é uma história concisa da filosofia e prática da
alquimia, desde suas origens, cerca de dois mil anos,
até o século XX. Elucida as complexidades do simbolismo alquímico e examina as maneiras como a alquimia se desenvolveu até nossos dias.
168 págs.

ASTRÔNOMOS PRÉ-HISTÓRICOS
DO INGÁ (OS)
Francisco C. Pessoa Faria

Que significam as misteriosas inscrições gravadas nas rochas às margens do rio Ingá? Seus
autores seriam os índios cariris, os antigos
navegantes gregos, egípcios ou “deuses astronautas”? Após anos de estudos, o autor chega a uma
surpreendente conclusão sobre um dos monumentos arqueológicos mais importantes do Brasil.
120 págs.

BANDEIRAS (AS)
Ian de Almeida Prado
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Um sucinto estudo do eminente historiador Ian de Almeida Prado sobre as principais bandeiras e entradas
no sertão ou em luta contra invasores. O autor procura aqui distinguir as incertezas dos predecessores ou
sublinhar as certezas de pesquisas e conclusões de
outras fontes. A obra contém alguns capítulos curiosos, como aquele em que se refere à presença de um
espião castelhano em São Paulo, para informar Filipe
IV a respeito das atividades das bandeiras paulistas
prejudiciais à posse dos domínios sul-americanos de
Castela. 176 págs.

BÍBLIA ESTAVA CERTA (A)
Hugh J. Schonfield

Novas luzes sobre o Novo Testamento, à luz do
progresso da pesquisa arqueológica, especialmente nas terras do Oriente Médio e Próximo.
338 págs.

BUDISMO DO BUDA (O)
Alexandra David-Neel

Uma síntese perfeita do entendimento budista
para o mundo ocidental. Pela soma de informações recolhidas e pela riqueza da escrita simples. O budismo do Buda pode ser apresentado
como um livro fundamental sobre o budismo.
A autora, considerada a maior tibetóloga do
mundo, foi a única mulher do Ocidente que conviveu
durante muitos anos com os lamas do Tibete.
248 págs.
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CAMINHOS DO GRAAL (OS)
Patrick Riviére

O autor nos convida para uma verdadeira viagem. Viagem histórica, geográfica e espiritual
que nos leva da Palestina à grande e pequena
Bretanha, passando pela Espanha, até a América e a
Ásia, no reino do Padre João e no misterioso Agartha.
Ao mesmo tempo, por meio do esoterismo das diversas religiões, o autor procura demonstrar que o mito
ligado ao Graal opera a síntese das religiões tradicionais e apresenta um caráter de real universalidade.
168 págs.

CÁTAROS E O CATARISMO (OS)
Lucienne Julian

O catarismo influenciou fortemente a sociedade occitânica medieval. A iniciação cátara visava formar
seres humildes, animados pela verdade e pelo amor
fraternal. Trabalhavam pelo advento de uma sociedade justa. Foram considerados heréticos pelo papa
Inocêncio III, perseguidos e trucidados por várias
cruzadas implacáveis que duraram cerca de 40 anos.
É a história dessa trágica epopeia cátara que a autora
descreve em cores vivas e, em muitos momentos, extremamente comovedora.
236 págs.

CATECISMO BUDISTA
Henry S. Olcott
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Ao lado do Cristianismo e do Islamismo, o Budismo situa-se no importante e nobre grupo das religiões que,
de alguma forma, mudaram os rumos da civilização. O
Catecismo Budista, do Coronel Olcott – um dos fundadores da Sociedade Teosófica – foi, no Ocidente, obra
pioneira na divulgação do Budismo. Aqui o leitor encontrará a essência do pensamento e ensinamentos
de Buda, em forma de perguntas e respostas.
136 págs.

CHOQUE LUSO NO JAPÃO
DOS SÉCULOS XVI E XVII
José Yamashiro

Os portugueses levaram o Cristianismo, a arma
de fogo (espingarda), alguns hábitos e costumes
europeus ao Japão nos séculos XVI e XVII. Mais
ainda: por intermédio de alguns de seus destacados
missionários e estudiosos difundiram naquele país do
Extremo Oriente, durante o chamado século Cristão, a
concepção europeia do mundo e da natureza, essencialmente diferente da oriental. A fenomenal pujança
econômica e o extraordinário avanço tecnológico do
Japão dos nossos dias estão intimamente ligados à semeadura da cultura ocidental, pioneiramente realizada, há quatro séculos, pelo Japão.
168 págs.

CURIOSIDADES HISTÓRICAS
Rogério Sidaoui

Curiosidades Históricas do mundo todo, des-
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conhecidas da maioria do público, apresenta situações alucinadas, cômicas, sérias, exóticas etc., dependendo do foco em questão. Vai da África cativa a
Ásia misteriosa, da América devastada a Europa devastadora, invadindo a privacidade da história e entrando em contato com civilizações exóticas, modos
de vida e atitudes inimagináveis. Sem é claro falar da
nossa própria história. Escrito com leveza, simplicidade e de forma desinteressada e sem compromisso com a pedagogia apresenta uma leitura gostosa
e gratificante. Aqui estão os acontecimentos que os
livros escolares e oficiais ainda não revelaram. Uma
companhia agradável para todos os momentos. Boa
Viagem!
184 págs.

DICIONÁRIO DAS BATALHAS BRASILEIRAS
Hernani Donato

Como explica o autor nas páginas de introdução, não se trata de uma História Militar do Brasil. É o relato, em forma de verbetes colocados
em ordem alfabética, de acontecimentos que
geraram conflitos em território brasileiro, desde a descoberta, em 1500, até os nossos dias. É uma
obra de cunho quase didático, pois o autor enriquece o
livro com uma cronologia dos conflitos e as datas em
que ocorreram. Há, ainda, uma relação de termos empregados e abreviaturas de termos militares. Dicionário das Batalhas Brasileiras é um livro de leitura obrigatória para todos os estudiosos de história do Brasil e
de grande utilidade para professores e alunos.
596 págs.
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EVOLUÇÃO DIVINA DA ESFINGE
AO CRISTO (A)
Édouard Schuré

Esta obra é um desdobramento natural de Os
Grandes Iniciados. Em estilo fascinante, e às
vezes poético, o autor pretende entender a
evolução humana por meio dos poderes cósmicos,
dentro da mais pura tradição esotérica. Do enigma
da esfinge ao Cristo Cósmico, o autor discorre sobre
temas fascinantes e que até hoje têm intrigado teólogos, historiadores, filósofos e cientistas.
320 págs.

EXERCÍCIOS FÍSICOS NA HISTÓRIA
E NA ARTE (OS)
Jayr Jordão Ramos

Escrita por um dos maiores vultos da História da Educação Física no Brasil, contém esta
importante obra uma visão ampla e profunda
de tudo o que se refere aos desportos e à educação
física em suas variadas e complexas manifestações.
Inúmeras ilustrações acompanham o texto.
352 págs.

FRANCO-MAÇONARIA (A)
Origem – História – Influência
Robert Ambelain

Frequentemente mal compreendida quanto à
sua verdadeira natureza filosófica, quanto às
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suas reais origens históricas e políticas, até mesmo
no âmbito de seus próprios historiadores, a Franco-Maçonaria constitui-se, há séculos, numa entidade
altamente participante da história política e social do
Ocidente. Esta é uma obra fundamental e abrangente
para o estudo da Franco-Maçonaria.
244 págs.

GRANDES GUERRAS DA HISTÓRIA (AS)
B. F. Lidell Hart

Neste livro sobre estratégia, o mais famoso escritor militar de nosso tempo analisa as técnicas básicas da vitória, tanto na guerra quanto na paz, e tira várias conclusões quanto à
aplicação dos princípios estratégicos. É o livro
mais largamente usado nas escolas militares de todo
o mundo.
516 págs.

GRANDES INICIADOS (OS)
Édouard Schuré

Esta é, certamente, a mais importante obra
de Édouard Schuré. Tem influenciado de forma marcante pensadores, teólogos, filósofos,
sacerdotes, ficcionistas e poetas “pelo painel
mágico que nos apresenta desde os tempos
das primeiras civilizações, em que surgiram os primeiros iniciados”. Nesta obra imortal, traça o autor
um esboço da história oculta das religiões, as chamadas doutrinas secretas, as mensagens mais profun-
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das dos iniciados, profetas, reformadores do conhecimento humano pela tradição esotérica. Um livro
inspirado e de interesse permanente.
392 págs.

GRANDES RELIGIÕES (AS)
Félicien Challaye

O estudo das várias religiões, desde o totemismo ao cristianismo. A análise da natureza mesma do processo religioso, assim como
o valor do sentimento de religiosidade e sua
origem.
288 págs.

HISTÓRIA DA CIÊNCIA
William C. Dampier

Em termos claros, acessíveis ao leitor comum,
mas com firme domínio dos assuntos, o autor
traça a história das idéias científicas desde suas
origens no Egito e na Babilônia, passando pela
Idade Média, pelo Renascimento, pelos sistemas de Galileu e de Newton até a Física, a Química e
a Biologia do Século XIX, encerrando o magnífico passeio pelo caminho do pensamento como penetrante
sumário da nova Física. Obra ilustrada com inúmeras
fotografias e pranchas.
272 págs.
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HISTÓRIA DA CULTURA JAPONESA
José Yamashiro

No decorrer de sua multimilenar evolução, o povo
japonês demonstrou extraordinária capacidade de
preservar seus valores autóctones e de introduzir e
assimilar culturas estrangeiras. É o que o leitor verá
nesta obra, a primeira do gênero a ser editada em língua portuguesa.
238 págs.

HISTÓRIA DA PSIQUIATRIA
Franz G. Alexander e Sheldon T. Selesnick

Obra já clássica e a mais completa no gênero.
Focaliza, de forma brilhante e em belo estilo
literário, a dramática história da luta milenar
do homem com suas próprias aberrações. Os
autores acompanham o combate contra a doença mental desde os tempos pré-históricos até os
dias de hoje.
656 págs.

HISTÓRIA DA REVOLUÇÃO DE 32
Hernâni Donato

Uma história ao estilo de nosso tempo: breve,
verdadeira, completa, isenta, fiel à abundância
documental, vivaz, objetiva, parca de adjetivos
e rica de informações. Nosso maior movimento cívico-político-militar, escrita para quem deseja conhecer
o essencial do que aconteceu nos bastidores desde
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antes de 1930, nas ruas, nos campos de batalha.
160 págs.

HISTÓRIA DE ROMA
Indro Montanelli

O autor sustenta que aquela maneira de escrever explica por que não ficou muito da História
de Roma na cabeça dos que leram tais páginas.
Nada mais fatigante e monótono que acompanhar uma história apenas semeada de monumentos. O autor sentiu tudo isso, aliás, em sua própria pele quando, pouco tempo depois de terminado
o curso ginasial, procurava recordar alguma coisa de
útil em quanto lera na linguagem solene e até gongórica dos manuais e tratados. Assim está explicado
por que se decidiu o grande jornalista Indro Montanelli exatamente como se fosse uma palpitante história de nossos dias, colocando o leitor não fora dos
acontecimentos, mas dentro deles e bem à vontade.
Dirão os leitores se fez bem ou mal. Nossa opinião é
que prestou grande serviço a todos os homens inteligentes deste mundo. Ao alcance de qualquer um a
vida palpitante de Roma.
504 págs.

HISTÓRIA DOS POVOS DE LÍNGUA INGLESA
Vol. I – BERÇO DA INGLATERRA
Winston S. Churchill

Neste primeiro volume de sua já famosa história, o autor estuda o começo do Império Bri-
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tânico, desde o remoto verão do ano romano 699, ou
55 antes do nascimento de Cristo, até o final da época feudal. No prefácio Churchill narra a maneira pela
qual foi realizada esta obra verdadeiramente ciclópica. De suas qualidades literárias é inútil falar, pois
Winston S. Churchill foi reconhecido como um dos
grandes estilistas da Língua Inglesa e um dos maiores escritores do mundo, justamente recebendo o
prêmio Nobel de Literatura.
450 págs.

HISTÓRIA DOS POVOS
DE LÍNGUA INGLESA
Vol. II – O Novo Mundo
Winston S. Churchill

Entre 1485 e 1688 os povos ingleses começam
a espalhar-se por todo o mundo. Enfrentam
e vencem o poderio espanhol. Conquistados
os mares, surgem as colônias americanas, crescendo nas costas ocidentais do Atlântico, comunidades
cheias de vida e de espírito de iniciativa. A Inglaterra
e a Escócia adotaram a religião protestante e os dois
reinos da ilha mantiveram-se unidos sob uma dinastia escocesa. Travou-se uma grande guerra civil em
torno de importantes princípios. A fé protestante foi
assegurada por um monarca holandês, o Parlamento
encontra-se em posição muito avançada na estrada
que conduz à supremacia nos negócios do Estado.
384 págs.
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HISTÓRIA DOS POVOS
DE LÍNGUA INGLESA
Vol. III – A Era da Revolução
Winston S. Churchill

No começo deste volume encontramos Guilherme de Orange como rei da Inglaterra, reinando com sua esposa Stuart. Este fato, resultante da
revolução de 1688, trouxe para a Inglaterra, além da
velha inimizade da Espanha, a do país que enfrentava do outro lado do canal. Guilherme III deu 24 horas
ao embaixador francês para deixar o reino e assim
iniciou uma guerra. Vastas áreas, particularmente
no Pacífico, foram pela primeira vez dominadas pela
mão do homem, novas terras colonizadas, surgindo
novos países. Entre estes últimos destaca-se o que
nasceu da derrota da Inglaterra no seu período áureo
– Os Estados Unidos da América. Esta grande potência moderna surgiu da primeira reunião dos delegados, em maio de 1775.
376 págs.

HISTÓRIA DOS POVOS
DE LÍNGUA INGLESA
Vol. IV – As Grandes Democracias
Winston S. Churchill

As Grandes Democracias são o objetivo do volume final da História de Winston S. Churchill.
Nele, o grande estadista toma os povos de língua
inglesa a partir dos dias de paz que se seguiram à
queda de Napoleão, e chega até a morte da Rainha
Vitória e o começo do século XX. O Império Britânico
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está no auge; a criação dos Domínios e os primeiros
passos para a Comunidade Britânica das Nações; a
revolução industrial, a surpreendente expansão dos
Estados Unidos e sua ascensão ao poder mundial.
Mas no fim, dentre todos esses fatos, um se destaca
como pico altaneiro. Passadas as guerras dinásticas,
as lutas internas da Europa, as quais, apesar de sua
pequenez, puderam desfazer o equilíbrio do mundo
civilizado. Lutaram por um ideal comum, que atingiram: o direito de o homem comum viver sua própria
vida e expressar-se livremente. A história que Winston S. Churchill conta a respeito do nascimento desse ideal e sua corporificação representa para todos
nós oportuno lembrete da maior importância.
366 págs.

HISTÓRIA DOS GREGOS
Indro Montanelli

Por que em geral ninguém gosta da História?
A resposta é simples: porque ela costuma ser
apresentada, nas escolas, de maneira morta.
O conhecido jornalista empreendeu a interessante tarefa de contar a História da Grécia de
maneira viva, como se ela estivesse no noticiário dos
jornais de hoje. A HISTÓRIA DOS GREGOS é um livro
diferente. É a História contada em termos vivos, com
a agilidade e por vezes a malícia de um dos maio
res jornalistas dos últimos tempos. Além disso, repare bem o leitor em como as misérias da vida grega,
especialmente na política, se parecem com as dos
povos modernos! Há muito que aprender neste livro
de Montanelli!
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Além disso, é muito comum os livros de História se
preocuparem de tal modo com pormenores e quadros genealógicos que, no fim, o estudante deixa de
perceber a trama dos acontecimentos. Pois foi nessa
trama que se fixou antes de tudo a atenção do jornalista Montanelli, que assim nos dá viva e clara história dos gregos.
368 págs.

HISTÓRIA DOS SAMURAIS
José Yamashiro

Fabulosos guerreiros da época feudal do Japão
(século VIII ao XIX): causas e circunstâncias de
seu surgimento, sua lenta evolução, com amargas experiências e árduas lutas nas graves crises sociais; a conquista do poder no século XII,
com a fundação do Xogu-nato kamakura; em 1868. Os
Samurais, que dominaram durante sete séculos a sociedade japonesa, deixaram marcas indeléveis no espírito dos nipônicos. Muitos dos legados morais e culturais dos Samurais foram preservados de gerações e
chegam até os dias presentes.
280 págs.

HOMEM E O UNIVERSO (O)
Os Sonâmbulos
Arthur Koestler

História das ideias do homem sobre o Universo e as origens da fatal separação entre Ciência e Religião. Koestler procura destruir a len-
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da de que a Religião é simples superstição obstrutiva.
444 págs.

IMAGEM DO ÍNDIO
O selvagem americano na visão
do homem branco
Yolanda Lhullier dos Santos

Várias questões ligadas ao indígena americano são abordadas nesta obra. Destaca que,
após as grandes descobertas do século XVI, o homem
branco se defrontou com culturas diferentes, bizarras, exóticas e extravagantes.
100 págs.

MANIPULAÇÃO DA HISTÓRIA NO ENSINO
E NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO (A)
Marc Ferro

“Controlar o passado ajuda a dominar o presente, a legitimar tanto as dominações como
as rebeldias”, afirma o autor. Neste livro polêmico, Marc Ferro mostra como a história tem
sido manipulada, quer no Ocidente, quer no Oriente.
Faz um confronto da história oficial com as muitas
“histórias” que coexistem em vários países. E mostra
como os acontecimentos têm sido falseados de acordo com os dominadores do momento.
308 págs.
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MEMÓRIAS DO MARECHAL
MONTGOMERY
Montgomery

Um dos maiores generais de todos os tempos,
o vencedor da célebre batalha de Alamein, que fez
ruir todo o poderio germânico na África, o Marechal
Montgomery desvenda em suas “Memórias” diversos
aspectos pouco conhecidos da última guerra mundial. 2 volumes.
624 págs.

MISTÉRIOS CÓSMICOS DO UNIVERSO
Os segredos da vida psíquica e parapsíquica
Adrian V. Clark

Este livro, que bem se pode dizer inspirado e revolucionário, penetra os mistérios mais profundos da
vida humana, enfeixados nas três perguntas básicas:
Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos?
224 págs.

MISTÉRIOS DA ROSA-CRUZ (OS)
Christopher Mcintosh

Cento e vinte anos depois de sua morte, o corpo do padre Christian Rosen-kreuz permanecia em estado de perfeita conservação em sua
cripta de sete lados... Assim conta a lenda a respeito do nascimento da fraternidade da Rosa-Cruz,
com seu misterioso fundador, Christian Rosen-kreuz,
precursor de muitos “mestres secretos” que exerce-
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ram profunda influência no ocultismo ocidental. Esta
obra conta a estranha história da Rosa-Cruz em sua
totalidade, desde a nebulosa gênese no século XVII
até suas ramificações atuais. 184 págs.

MISTÉRIOS DE JESUS (O)
Cristo à luz da religião comparada
e da história
Vamberto Morais

O autor, doutorado em história antiga pela universidade de Londres, desenvolve em O Mistério de Jesus exaustivo estudo, abordando o tema sob
três aspectos: o Jesus da história; Jesus como mestre
religioso e Jesus, objeto ou foco de amor e reverência
como encarnação divina. O Mistério de Jesus é um
dos poucos livros que buscam compreender Cristo
como exemplo marcante de experiência religiosa.
392 págs.

NOVA MITOLOGIA CLÁSSICA
A Legenda Dourada
Mário Meunier

A história mitológica dos doze grandes deuses
do Olimpo e narrativa absorvente dos heróis da
Grécia antiga.
380 págs. Edição ilustrada.
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PAPISA JOANA (A)
O mistério da Mulher Papa
Rosemary e Darrol Pardoe

Quem era a fugidia figura da Papisa Joana? Ela existiu realmente? Por que sua história e lenda permaneceram envoltas em mistérios? A Papisa Joana é
uma tentativa de descobrir a verdade por trás dessas
questões. Nesta obra – primeiro relato objetivo e autorizado sobre a vida da mulher pontífice – os autores
dispõem-se a revelar alguns dos segredos desse fascinante mistério religioso.
164 págs.

PENSAMENTO VÉDICO (O)
Uma Introdução
Carlos Alberto Tinôco

O pensamento védico é o produto do sincretismo de duas concepções religiosas: a primeira foi
traduzida pelos invasores arianos quando estes
povos de origem indo-europeia irromperam no noroeste da Índia, por volta de 2000 a.C.; a segunda eram
as religiões autóctones, de origem dravidiana. Os textos
védicos são os primeiros monumentos literários da índia e dos mais antigos da humanidade. O Pensamento
Védico é um texto fascinante, que transporta o leitor a
um passado remoto da Índia e seus mistérios.
132 págs.

168

PODER DA MAGIA (O)
Israel Regardie

Esta obra contém – pela primeira vez reunidos em livro – os ensaios revisados de uma das
maiores autoridades na teoria e prática da Magia. É uma excelente introdução ao ocultismo e magia práticos. “É um livro não apenas para ocultistas e
místicos, mas para todo membro da raça humana que
deseja viver a vida em sua plenitude”.
196 págs.

PONTAPÉ INICIAL (O)
Memória do Futebol Brasileiro
Waldenyr Caldas

Um dos mais sérios estudos desse importante
produto lúdico de nossa cultura: o futebol. Nele
o autor analisa a trajetória do futebol brasileiro da fase amadora à profissional, tendo como fase
das análises não apenas o futebol, mas o contexto
político-social desse período, a economia, a cultura e,
sobretudo, a luta dos jogadores para serem reconhecidos como categoria profissional. Um momento do
nosso futebol em que se pode falar de luta de classes.
234 págs.

PRIMEIRA COMUNIDADE CRISTÃ
E A RELIGIÃO DO FUTURO (A)
Vamberto Morais

O estudo da primeira comunidade cristã, e o
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contraste entre ela e a igreja atualmente em crise,
é um dos temas centrais deste livro, e ilustra bem o
modo de atuar da religião dinâmica. Vamberto Morais, autor de O Mistério de Jesus, mostra que já se
fala de um reencantamento e que há muitos sinais de
uma renovação espiritual e, em especial, o despertar
de tantos espíritos que há décadas se voltaram para
a grande sabedoria da Índia e da China e, ao mesmo
tempo, redescobriram a espiritualidade cristã.
208 págs.

RAÍZES DA NAÇÃO BRASILEIRA
Os Portugueses no Brasil
José Verdasca

A obra se reporta às origens étnicas, idiossincrásicas e culturais da sua população. Engloba os vários povos presentes na formação
do homem brasileiro, as civilizações que deram sua
contribuição cultural, técnica e administrativa para
o desenvolvimento e progresso da sociedade e as diferentes línguas formadoras de seu idioma. Fruto de
séria e diligente pesquisa, o autor apresenta à curiosidade intelectual de leigos e eruditos.
248 págs.

RELIGIÃO ASTRAL DOS PITAGÓRICOS (A)
Louis Rougier

O pitagorismo, seu ensinamento, a doutrina de Pitágoras, mestre espiritual, permanecem misteriosos.
O autor, neste estudo preciso consagrado à relação
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entre o mundo astral e a alma humana segundo o
pitagorismo, discorre sobre essa grandiosa visão, que
se opõe à ciência e à religião.
108 págs.

REVOLUÇÃO FRANCESA (A)
Georges Lefebvre

Entre as características essenciais desta obra
de Georges Lefebvre, justamente havido como
o maior historiador moderno da Revolução
Francesa, deve-se destacar o aparecimento do
mundo camponês com sua típica mentalidade e seus
institutos particulares; a análise dos sentimentos coletivos, de massa, nas suas origens e implicações.
576 págs.

SOCIEDADES SECRETAS (AS)
Herman e Georg Schreiber

Tudo o que realmente importa saber a respeito das
sociedades secretas de todo o mundo e de todos os
tempos, contado numa linguagem franca que nada
oculta.
320 págs.

UPANISHADS (AS)
Carlos Alberto Tinôco

As upanishads são consideradas pela tradição
espiritual da Índia, como a essência filosófica da
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milenar sabedoria dos Vedas. No mundo ocidental podem ser percebidas como uma simples curiosidade,
vestígios de um passado remoto em que predominava o pensamento mágico. São um mapa que conduz
a um tesouro. Seu objetivo é levar o leitor cauteloso
à percepção do Atman, cuja natureza é a mesma do
insondável Brahman, a Realidade além da razão, o Ancoradouro Final, o Ponto Ômega de nossa existência.
344 págs.

VIDENTES DO CRISTO
Adelaide Petters Lessa
É uma biografia de Jesus ressuscitado, quase
uma autobiografia planejada por ele no convívio com seus devotos mais íntimos. Nesta obra o leitor encontrará o registro dessas
visões, desde Dimas – bom ladrão – e Maria
Santíssima até Marie Benoit Angot, já no século vinte.
288 págs.

ZOROASTRO
Religião e Filosofia
Paul Du Breuil

O autor desta obra é considerado em nossos
dias o maior especialista do zoroastrismo,
da filosofia masdaica e da religião dos parses. Aqui,
ele nos oferece uma história geral do zoroastrismo
antigo pré-islâmico e do mundo dos parses. Faz-nos
compreender as origens do sábio do Irã antigo, aborda a vida e a vocação de Zoroastro. 264 págs.
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Jogos e
Diversões
ABERTURAS DE XADREZ
MANUAL COMPLETO DE
Fred Reinfeld

Este é um volume prático de referência em que se
analisam e explicam as aberturas de xadrez e as variações básicas que o jogador comum de xadrez encontra em sua atividade diária.
184 págs.

ATAQUE E CONTRA-ATAQUE NO XADREZ
Fred Reinfeld

Este livro descreve a tática e a estratégia do
planejamento de um jogo de xadrez, primeiro
quanto ao ponto de vista das brancas e depois
segundo o das pretas. Nele se encontra excelente mistura de preceitos e exemplos.
168 págs.

CONSCIÊNCIA ESTRATÉGICA
Teorias e Aplicações no Jogo de Xadrez
Munir Calixto Said

Esta obra evidencia e exemplifica pontos de
atuações da estratégia dentro de um tabuleiro
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de xadrez. Em especial é chamado atenção para a interação e dinamismo dos diferentes tópicos estratégicos que é chamada de Intersecção Estratégica. De
forma simples, prática e rápida o leitor irá reforçar
sua própria conscientização estratégica para aplicar
ao seu jogo.
112 págs.

DIVERTIMENTOS
MATEMÁTICOS
Martin Gardner

Este livro é uma introdução à alegria da Matemática. Dele disse o eminente cientista
Vannevar Bush: “um grande livro! Apreciei-o
imensamente, Gardner consegue o que parecia impossível, escrevendo um livro que será apreciado
tanto pelos leigos quanto pelos matemáticos”.
192 págs.

HISTÓRIA DO XADREZ (A)
Edward Lasker

Interessantíssimo livro que conta a história do
xadrez, da antiguidade aos tempos modernos,
refletindo ainda os contatos pessoais do autor, enxadrista famoso, com vários outros ases
desse jogo.
320 págs.
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MAIORIAS QUALITATIVAS
NAS DEFESAS ÍNDIAS
Henrique S. Marinho

Nesta obra o autor alia com maestria a sua bagagem de aficionado enxadrista e pesquisador
do xadrez a competência de normatizador e
indutor de novíssima abordagem sobre o tema
“Maiorias Qualitativas”, presente desde as primeiras
iniciativas de formulação teórica no xadrez.
304 págs.

MODERNO DICIONÁRIO DE XADREZ
Byrne J. Horton

Completo e atualizado até Bob Fischer. Termos gerais
e básicos. Contém todas as aberturas específicas, com
diagramas. Mais de 800 verbetes rigorosamente atualizados, abrangendo todos os aspectos do xadrez.
320 págs.

PARTIDAS SELECIONADAS DE XADREZ
V. V. Smyslov

Pelo estudo das partidas selecionadas, pode
o leitor compreender perfeitamente o estilo
do grande campeão Smyslov, cujo desenvolvimento foi gradual à medida que foi aumentando seu conhecimento.
224 págs.

175

PRIMEIRO LIVRO DE XADREZ
I. A. Horowitz e Fred Reinfel

Nenhuma outra obra é tão simples como essa,
e tão didática, na apresentação dos elementos do jogo de xadrez. Ela descreve, para quem
nada entende ainda do assunto, o propósito
do jogo e a função das peças.
152 págs.

VAMPIRO, A MALDIÇÃO
Paulo Francisco Zemek

Este livro tem como público – alvo os jogadores de RPG. O RPG é um jogo de interpretação de papéis, como a própria sigla em inglês (Role Playing Game) quer dizer. Apesar de
muitos compararem o RPG com o teatro, aqui o autor
irá compará-lo com um livro. Quem nunca leu um
livro de aventuras e se emocionou? Ou um livro de
investigação e se sentiu no lugar do investigador? E,
acima de tudo, quem nunca quis que o personagem
principal tomasse ao menos uma atitude diferente?
Vampiro, A Maldição é um livro que apenas põe regras para jogar, sendo específicas, para vampiros. As
regras, para lidar com vampiros, são mais simples
que regras para lidar com humanos convencionais.
Vampiros são seres sobrenaturais e possuem poderes, também, sobrenaturais, fato que é muito mais
interessante para um jogo. E, para entender o jogo, o
melhor é jogar.
212 págs.
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Literatura
e Artes
A COLHEITA DOS ANJOS
Alberto Bezerra de Melo

Ficção e realidade misturam-se no livro. A obra
é marcada pelo suspense vivido por Benvan;
um homem cético, bem-sucedido e defensor
da preservação da paz entre países em conflito. O protagonista vive uma experiência inusitada ao
conhecer dois anjos, de hierarquias opostas, que o
convida a conhecer uma nova realidade espiritual, ao
lado de Jesus Cristo. Neste duelo entre o bem e o mal,
o leitor vai conhecer formas de superar dificuldades,
diferenças, a conhecer os caminhos da fé e a ter determinação para chegar onde se quer.
304 págs.

AFRODITE
A Magia do Amor
Vasco Vasconcellos

Além de abordar com sensibilidade o relacionamento amoroso, o autor faz uma espécie de
Ode à mulher, resgatando com respeito, admiração e muito carinho, sua trajetória histórica,
desde o processo de rompimento com a sociedade
patriarcal até suas conquistas atuais. Tal como o título sugere, uma alusão ao mito Afrodite, a deusa do
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amor, é em torno da representação da mulher amorosa, consciente de sua sensualidade, de suas competências profissionais, de sua atuação no planeta,
do seu papel junto aos filhos e demais agentes sociais, que é tecido o conteúdo desse livro, rica fonte
de informações sobre a psique feminina, e as diferenças de comportamento e atitudes do homem e da
mulher e como isso se reflete no cotidiano do casal.
128 págs.

ANDANDO SEM PODER ANDAR
Ronaldo Denardo

Ronaldo, aos 22 anos de idade, sofreu um acidente automobilístico, onde faturou a coluna
cervical. A fratura atingiu a medula espinha,
provocando uma lesão medular de nível C-56-7, tornando-se tetraplégico e dependente da cadeira de rodas. Por meio de um adaptador de punho, e
com muita paciência e dedicação, Ronaldo Denardo
conseguiu escrever este livro autobiográfico. Neste livro nos conta a sua trajetória de vida, desde as suas
aventuras, seu acidente e como passou a viver após
ele. Sem dúvida, Ronaldo Denardo é uma lição de
via para todos nós. Tem esperança de voltar a andar,
e, acredita que num futuro próximo, sua vontade se
tornará realidade. 224 págs.

AO DEUS DESCONHECIDO
Steinbeck

Cada página vibra com o calor de uma vida
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exultante. As pessoas que nela se movem são verdadeiros gigantes em todos os seus atos. São como a
própria terra, indômita, violenta e ao mesmo tempo
generosa. Uma novela cheia de veneração... pelo sol,
pela terra, pelo ato de amor. Um quadro vivo da própria vida...”.
196 págs.

ARRELIA
Uma Autobiografia
Waldemar Seyssel

Conhecido como o famoso palhaço Arrelia,
nasceu na passagem de ano de 1905, em Jaguariaíva, estado do Paraná. Tornou-se personagem marcante na cultura brasileira. Nesta autobiografia, Arrelia nos conta a sua história de amor e
dedicação à arte circense.
164 págs.

ASSALTO A BAGDÁ
Germano do Carmo

Todo país tem direito de se defender. Defender
a sua soberania, seu território, seu povo, seus
valores culturais, suas crenças religiosas, suas
tradições e seus costumes. O terrorismo é uma
atividade altamente condenável pois só causa dor,
morte, destruição e sofrimento de uma população.
Assalto a Bagdá é um livro onde nos ensina que a paz
e a solidariedade não podem jamais ser esquecidas.
96 págs.
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BICHO DA SEDA E O SEU CASULO (O)
Germano do Carmo

É um livro onde o amor é o personagem principal, o lugar-comum. O autor utiliza-se do binômio o bicho-da-seda e o seu casulo, de maneira
inusitada: o homem é representado pelo inseto e seu
livro é o casulo. Tal como ele, o homem desfia no seu
livro a sua vida, suas emoções, seus sentimentos. É
uma obra escrita de alma para alma.
80 págs.

CAPITÃO JAGUNÇO
Paulo Dantas

Respeitadas as suas peculiaridades literárias,
esta é uma obra reconhecida enquanto leitura suplementar de Os Sertões de Euclides da
Cunha; as duas obras tratam da Guerra de Canudos, enfocando a trajetória de um personagem histórico, Antônio Conselheiro. Estamos diante
de um tipo de literatura que procura aproximar de
tal forma a ficção e a história que, por vezes, se tem
dificuldade de demarcar estas duas fronteiras.
210 págs.

CARTADA DIABÓLICA
Archer William Smith e Aries Leslie

Crise financeira, movimentação simultânea de vários personagens em diversas capitais do mundo, o
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mistério do círculo fechado e quase indevassável dos
manipuladores do poder propiciado pelo dinheiro e
as ideologias usadas segundo os grandes interesses
econômicos. Eis em resumo os ingredientes de Cartada Diabólica.
432 págs.

DE ALMA LAVADA
Uma brasileira sozinha no tribunal
de Londres
G. Naomi Yamaguchi

Quando tudo que você acredita cai por terra,
a única certeza é a mudança. Se é a vitória ou
a derrota, tudo depende do quanto você aceita
de desafiar e ouvir o seu coração. Uma história real
de coragem e de fé. Mas as verdadeiras lições estão
além da vitória.
382 págs.

DE TRENS E EMOÇÕES
Oliver Hossepian

Dividido em três partes (Árvore da Vida, A Alma nos
Trilhos e Um Trem de Emoções) é o primeiro livro de
poesia do paulistano Oliver Hossepian. São textos
emocionados, cheios de lembranças pessoais e de
uma cidade – São Paulo – que não existe mais, a não
ser na imaginação de algumas pessoas. Como tema
central trens porque marcaram profundamente a
vida do autor.
115 págs.
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DEGREGADOS FILHOS DE EVA (OS)
Francisco Brasileiro

Um trabalho admirável de observação e de crítica sobre um tema palpitante: a mulher. Este novo romance de Francisco Brasileiro é uma narrativa fascinante,
onde verdade, mentiras, fantasias, lendas, mitos, paixões e crendices, a vida e a morte, são amalgamadas
em um cenário bárbaro, com as almas humanas à
mostra.
144 págs.

DEMOCRACIA DOS HOMENS (A)
Germano do Carmo

Este livro apresenta uma sátira à vida política. Vivemos numa sociedade caótica, em que
princípios éticos são desafiados o tempo todo;
exigindo respostas. Germano do Carmo conduz
seus personagens de forma realista, onde a vida pública é exposta de forma humana.
200 págs.

DEUS EXISTE?
Paulo G. Freitas

O ser humano vive na busca espiritual, que não
é suprida pelo materialismo. Sem fé, o ser humano fica perdido no mar das dúvidas e das
incertezas. De onde vim? Para onde vou? Na
confusão de ideias sobre DEUS, alguns há que
descreem dELE, que só creem naquilo que é prova-
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do pela ciência. Se Ele existe, por que não podemos
vê-lo? Há inúmeras coisas invisíveis nas quais cremos existirem, embora não as vejamos. Você já viu a
eletricidade? Não duvidamos da existência do amor,
do ódio, da inveja, do ciúme, da cobiça etc., embora
sejam invisíveis. Há muitos fenômenos físicos invisíveis, mas acreditamos neles. Neste livro descubra a
maior busca do ser humano – DEUS!
144 Págs.

E O MUNDO NÃO ACABOU
Germano do Carmo

O autor brinda-nos com um novo romance onde
o protagonista João Wesley acreditava que Deus
havia falhado, quando fez o homem de barro
que não era o dos melhores, e por tê-lo colocado
num Paraíso, ao lado da árvore da vida e do conhecimento, e por isso ele pecou. E agora? Será que Deus vai
ouvir de fato seus mensageiros e dar tempo ao tempo para ver como ele se exterminará? Ou será que Ele
poderá acabar esse mundo com uma bola de fogo? Ou
será que Ele ainda acredita no Homem? E João Wesley
porque gostaria que o mundo acabasse?...
128 págs.

ESPAÇO
Série Projeto Barnard
Germano do Carmo

Esta é a história de um “filho do espaço”, nascido em Barnard, um planeta distante, que re-
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cebeu a missão de pesquisar, sofrendo e estudando,
a origem das estrelas e que, tempos após, já na Terra,
envia para seu lugar de origem os resultados de suas
investigações.
112 págs.

HISTÓRIA DE GENTE DO RÁDIO
Dauréa Gramático

História acontecidas com radialistas de várias
emissoras das capitais e do interior, traçando
um panorama do que foi o rádio no passado
e sua importância na comunicação moderna. Histórias sérias e histórias divertidas que
aconteceram nos estúdios espalhados por nosso
País. História de Gente de Rádio além de mostrar o
dia a dia de uma emissora de rádio, também contém
informações didáticas sobre as técnicas de trabalho
e o funcionamento de uma emissora.
160 págs.

IMPÉRIO E TERROR
Gilberto de Mello Kujawski

Os atentados de 11 de setembro de 2.001, no
World Trade Center, em Nova York, e na sede
do Pentágono em Washington, marcam a universalização do terror, disseminando-se virtualmente, por toda a extensão do planeta. O
11 de setembro provou que o terrorismo constitui-se
um fator incontrolável, uma força histórica irresistível mas camuflada e perversa, preparando, na sobra,
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novos eventos de abominável violência, que não se
sabe onde vão explodir, se numa região distante, ou
ao nosso lado. 216 págs.

INCRÍVEL RODA DO TEMPO (A)
Adriana A. Vilela

Este livro é a vida projetada em poucas páginas. Onde a vida nos surpreende a cada momento. Único na sua impossibilidade de retorno. A vida como desejo de experimentação, a
vida como caminho desconhecido, construído
a cada passo. “A Incrível Roda do Tempo”, não tem
tempo, não tem lugar, não tem ordem, nem direção.
Por isso, pode ser lido a partir de qualquer ponto, deixado de lado a qualquer momento e retomado quando o leitor desejar.” Adriana A. Vilela nos conta uma
história de vida.
64 págs.

INTERPRETANDO A VIDA
Thiago Mesquita

Luta, disciplina, sofrimento, amor à arte, força
de vontade e determinação são palavras imprescindíveis àqueles que pretendem ingressar na carreira teatral e sonham em alcançar
seus objetivos e ideais. E foi pensando nisso que o ator
Thiago Mesquita resolveu escrever. Não se considera
um autor, mas sim um ator que descobriu as necessidades cotidianas de um estudante de teatro.
120 págs.
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KAMIKAZE, PILOTO SUICIDA
Saburo Sakai

Narrativa tensa e apaixonante do começo ao fim.
Acaba de vez com a lenda de que todos os aviadores
japoneses eram fanáticos sem habilidade, que apenas venciam pela determinação de enfrentar o suicídio, lançando-se diretamente contra seus alvos.
234 págs.

LATITUDE DE KLARE
Ronaldo Denardo

De canto a canto, de lado a lado, de norte a
sul, Klare passa por latitudes, mas não tem
endereço. Leva com ela o poder de sedução
que suas curvas propõem, a vontade de viver
e o peso de não estar sozinha. Latitude Klare é
uma viagem que ninguém poderia viver por ela.
126 págs.

NHANDUTI DE PALAVRAS E EMOÇÕES
Germano do Carmo

Em toda a obra há sempre um charme indescritível, um toque de magia, que lhe dá um
encanto inesgotável. Mistifica toda a desgraça
e toda a desolação; o vazio que existe no fundo do ser, um elo de esperança que chega para colorir
as lágrimas para que a ninguém pareçam tão doloridas. É um livro que foi escrito para ficar certamente
na mente e no coração de cada leitor. 76 págs.
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O BANQUETE DE PRIMEIRO MUNDO
Fátima Berggren

Além do suposto esposo, duas pessoas acreditavam na sua inocência: o agente da MI-5
(Inteligência Militar, departamento 5) Joe
Taylor e o jovem capitão e príncipe Henry Edmond
“Estamos numa pista insultantemente errada”. O
romance turbulento no casamento arranjado entre
Desidéria e Roger Stanley (disfarçado como Richard
Baker), seu envolvimento com o carismático agente
Taylor, os enganos capazes de confundir profissionais
capacitados, garantem um pedaço azul no torturante
céu cinzento de Londres. Mas, seria a bruma inglesa
e tênue cortina que separa o mundo real do irreal,
o abstrato do concreto? Na luta pela sobrevivência,
Desidéria Vallares decide mudar-se de um país onde
poetas bêbados impunham seu fundamentalismo
incabível: “As feias que me desculpem, mas a beleza
é fundamental” Após algumas tentativas malsucedidas de suicídio, ela decide e aprende a ser bela, enfrentando com prazer, o que quer que viesse a temer.
Entretanto, quando se teme verdadeiramente algo, o
universo inteiro conspira para que deparemos com
o objeto de temor. Na Inglaterra, a jovem, brasileira Desidéria envolve-se – sem que tivesse a menor
ideia – com os inimigos da Inglaterra na insensata
guerra contra a Argentina sobre a ilhas Falklands. Lá,
vivendo simultaneamente dois romances, dividia entre dois homens que trabalhavam para a MI-5, pela
segurança do país.
514 págs.
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ODISSÉIA NO PLANETA TERRA
Série Projeto Barnard nº. 2
Germano do Carmo

Muita matéria para meditação vai o leitor
encontrar nas páginas desta obra. É a trajetória de um viajante espacial que, retornando à terra, se depara com uma cidade deserta, daí
partindo para sua nova aventura – A descoberta das
origens da vida.
128 págs. Com ilustrações.

ORAÇÕES QUE O POVO REZA
Mário Souto Maior

O autor um dos maiores estudiosos de nosso folclore, reuniu diversos tipos de orações
colhidas diretamente da boca do povo. Obra
importantíssima para os estudiosos de nossa cultura popular.
120 págs.

OUTRA VISÃO DO EU
Rosa DeSouza

As ideias da autora questionam e impressionam. Outra Visão do Eu é um trabalho
inusitado, tão belo quanto profundo. Muito
interessante o diálogo “poesia e imagem”,
“pensamento e imagem”, que se completam, interagem, se abraçam e se movem nos excepcionais exercícios...
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É um projeto que diz muito sobre a autora, e seu
modo de imprimir arte e alma.
144 págs. Formato 20x20cm todo ilustrado.

POR TODOS OS CANTOS
Crônicas a quatro mãos
Célia & Celma

Em outros assuntos, as duas irmãs nos lembram, saudosas, a introdução de modismos na
pequena e pacata cidade em que nasceram,
(Ubá) como a saia-e-bata para grávidas; feito atribuído a uma prima da família, nos anos 60. Lembram
também dos bailes e da primeira vez que ouviram (e
viram) de perto uma orquestra tocando; das histórias
sobre Ary Barroso contadas pelo pai que, fotógrafo
atento e de rara sensibilidade, chegou a registrar para
a posteridade a passagem do dirigível Zeppelin por
Ubá.
176 págs.

PRESENÇA DOS CORDELISTAS
E CANTADORES REPENTISTAS
EM SÃO PAULO (A)
Assis Ângelo

O autor estuda o cordel, o repente introduzindo o leitor na antiguidade, nos requintes, na
beleza, nas dificuldades do gênero, a sua expansão e a sua chegada e implantação em São Paulo
a partir do compositor e cantor Guriatã, em dezembro de 1946. Trata-se de uma crônica de um dos mais
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persistentes, argutos, conscienciosos pesquisadores
debruçados sobre a multifacetada estrutura da sociedade paulistana. O autor escolheu estudar e revelar
a contribuição musical dos nordestinos à cidade que
os acolheu.
128 págs.

PRESENÇA DOS IRMÃOS GRIMM
NA LITERATURA INFANTIL E NO
FOLCLORE BRASILEIRO (A)
Adelino Brandão

O autor demonstra nesta obra a influência
marcante dos irmãos Grimm (Jacob e Wilhelm)
na literatura infantil e no folclore brasileiro.
Este trabalho foi classificado em primeiro lugar no
Concurso de monografias promovido pela Fundação
Nacional do Livro Infantil e Juvenil, do Brasil, com o
apoio do Consulado Geral da República Federal da
Alemanha (Rio de Janeiro), instituto Goethe e Lufthansa, em homenagem ao bicentenário de nascimento dos dois escritores alemães (1785/1786). Obra
indispensável ao grande público e aos estudiosos de
nossa literatura infantil e juvenil.
172 págs.

QUADROS DO ESCRIVÃO (Os)
João Milanez da Cunha Lima

O universo da justiça criminal é a dialética
deste livro. Nele apontam-se dados inspirados
na experiência pessoal do autor, que foi auto-
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ridade policial qualificada em São Paulo, mas também articulista, criminólogo, professor. São casos,
episódios, colhidos por um enfoque poucas vezes vivenciado entre nós.
156 págs.

REVOLUCIONÁRIO (O)
A vida Real do Apóstolo São Paulo
Ernle Bradford

Parece que o autor nasceu para escrever a
verdadeira história de São Paulo, tão profundamente estudou a vida do grande apóstolo
e tanto percorreu e sentiu os muitos lugares que ele
palmilhou. Nesta narrativa, que transporta o leitor
com força quase mágica aos ambientes daquele tempo, Paulo aparece em sua plena grandeza humana e
não apenas certas e escolhidas ações e lembranças,
como se descarnado, desumanizado.
256 págs.

SANTA BRÍGIDA
Humberto Mesquita

Este livro mescla realidade com ficção. Traz um
panorama do cenário nordestino cheio de contradições. Descreve o cangaço, um movimento
armado que resistiu as forças policiais durante
mais de vinte anos no Brasil, e que teve em Virgulino
Ferreira, vulgo Lampião, sua principal figura.
144 págs.
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SEMEADOR DE ALGODÃO (O)
Inocêncio Erbella

Este romance ilustra o desenvolvimento, numa determinada época, de uma pequena cidade do interior paulista e revivem, na voz dos seus personagens,
desde os primórdios, a sua evolução. Mesmo nos
acontecimentos factuais, incapaz de fugir das tendências, inclinações e paixões inerentes ao ser humano, o historiador influiu no ideário da obra. Contou sua verdade que, com certeza, não é a verdade
de muitos. Qualquer semelhança com a realidade é
mera coincidência.
218 págs.

SOL DAS ALMAS
Sonetos e Poesia Varia
João Milanez da Cunha Lima

Nesta obra o autor nos traz uma coleção de
sonetos. De origem popular, esta expressão –
sol das almas – está a indicar o lusco-fusco, os
momentos do entardecer em que a claridade
natural começa a diluir-se, dando lugar, aos
poucos, á tenebrosa noite.
112 págs.

SONHOS SEM FIM
Jucelino Nobréga da Luz

Este livro é uma homenagem a Michael Jackson, Elvis
Presley, John Lennon e Ayrton Senna que estiveram
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presentes nos sonhos premonitórios do autor. As
profecias e premonições sobre os casos aqui apresentados foram tentativas de alertá-los sobre eventos e presságios que poderiam vir a acontecer. E as
revelações se concretizaram.
140 págs.

SUPERPODER - O Raio X da Rede Globo
Um Império da Ganância e da Lucratividade
Genésio Lopes

O que não poderá produzir um monstro eletrônico com a capacidade ilimitada de penetração como tem sido o rádio e a TV? Embora
jamais tenha gerado nada de alcance social e histórico, é a Rede Globo que escolhe e determina hoje, o
que a nação deve assistir ou não. Neste livro o autor
traça o Raio-X da Rede Globo onde mostra a força e o
perigo da televisão.
336 págs.

TERRA
O Planeta Poluído
G. do Carmo

Vindo de um imaginário sistema planetário,
como o nosso, junto à estrela Barnard, o viajante espacial que percorre o espaço por muitos anos-luz, vence nuvens de gás, poeiras
cósmicas e meteoritos para se deparar com um planeta agressivo, onde até as estrelas, nos céus, estão
empoeiradas. Este volume é o terceiro da Série Projeto Barnard. 84 págs.
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Parapsicologia

ALÉM DA REALIDADE
D. Scott Rogo

Neste ousado e abrangente livro, o autor, renomado pesquisador dos fenômenos paranormais, relata fatos surpreendentes sugerindo
que após a morte nossa consciência desencarnada evolui e torna-se uma parte das realidades
paralelas.
330 págs.

CAMINHOS DA ALMA (OS)
Waldemar Marques Ferreira

A conexão invisível entre o corpo físico e as
forças sutis do espírito detém a chave para a
compreensão dos relacionamentos internos
entre a matéria e a energia, e nesse caso, é a
própria consciência que transformada em energia,
participa da evolução criativa do indivíduo em sua
estrutura humana. O objetivo deste livro é levar o leitor a meditar, aprimorando as vontades em materialização dos desejos. Alertando assim as pessoas dos
perigos e das armadilhas que podem envolver suas
vidas, prejudicando a saúde, a paz e a própria felicidade.
208 págs.
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CASAS MAL-ASSOMBRADAS (AS)
Poltergeist
André Pércia de Carvalho

Os fenômenos conhecidos popularmente
como “casas mal-assombradas” há séculos
são um mistério. Atualmente, cientistas, em vários
países e especialmente os parapsicólogos, vêem estudando tais fenômenos, procurando entender quais
as causas que os desencadeiam e o que eles parecem comunicar. Nesta obra, casos relatados no Brasil,
com um novo e mais coerente enfoque dos processos
que dão origem aos fenômenos paranormais.
140 págs.

LUZ NO FIM DO TÚNEL (A)
A transcendência da morte
Vamberto Morais

A crença na vida eterna depois da morte é talvez a mais antiga e generalizada das crenças
religiosas e se encontra em praticamente todas as sociedades e épocas. Nesta obra o autor conclui que as evidências em favor da sobrevivência à
morte são impressionantes.
128 págs.

MENTE E A MATÉRIA (A)
D. Scott Rogo

A ideia de que a mente pode manipular diretamente a matéria não é nova e este livro traça
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as origens das ideias e experiências a respeito da psicocinese até as mais recentes pesquisas científicas
sobre este e outros fenômenos psíquicos.
192 págs.

MILAGRES
Uma exploração científica dos fenômenos
paranormais
D. Scott Rogo

Na mais importante investigação científica,
abrangente e crítica dos fenômenos paranormais, o autor documenta e examina centenas
de exemplos impressionantes de levitação, estigmas
que sangram, imagens e visões milagrosas, estátuas
que choram, bilocações de santos e vários outros casos menos conhecidos, mas igualmente notáveis. O
objetivo geral do livro é apresentar a explicação científica, e não a religiosa, para o miraculoso.
440 págs.

OS PODERES SECRETOS DO HOMEM
Um balanço do paranormal
Robert Tocquet

“Os Poderes Secretos do Homem”, ensina a
separar a mistificação da verdade e desmascarar a impostura, mas reconhece os poderes
secretos do homem, purificando-os através
do crivo da experimentação. Trata-se de um balanço
rigoroso e neutro das faculdades paranormais.
512 págs.
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PARAGNOSE DO FUTURO
A predição parapsicológica documentada
Adelaide Petters Lessa

A autora, doutora em psicologia e parapsicologia
pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São
Paulo, submeteu a profunda investigação a capacidade de paragnose do futuro. E, sem sacrificar a verdade
científica, organizou este livro, escrito em linguagem
simples, contendo mais de uma centena de casos verídicos documentados.
224 págs.

PARAPSICOLOGIA
AO ALCANCE DE TODOS
Rodney Marsden

A habilidade psíquica é normal, não sobrenatural. Todos nós temos uma mente, e assim todos podemos
aprender a ser “psíquicos” – ou “paranormais” – o que
significa, simplesmente, Ter a capacidade de controlar e usar faculdades mentais latentes em todos nós.
O autor acredita que, com mente aberta e disposição
de aprender, a experiência psíquica esteja ao alcance
de todos.
248 págs.

PARAPSICOLOGIA ATUAL
Fatos e Realidade
Milan Ryzl

Que há de novo em matéria de hipnose, percepção
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extra sensorial, sobrevivência depois da morte? Quais
os objetivos e problemas que a Parapsicologia procura
resolver neste momento? Estas são algumas dentre as
muitas indagações que o autor se propõe debater nesta obra, e debate com grande profundidade.
272 págs.

PARAPSICOLOGIA E CIÊNCIA
Origens e Limites do conhecimento
parapsicológico
Carlos Alberto Tinôco

O autor aborda neste livro os aspectos sociais da pesquisa parapsicológica, visando a uma maior compreensão das influências da sociedade nas investigações
científicas e também, das relações da sociedade com
a pesquisa parapsicológica. Refere-se à resistência
ao desenvolvimento das pesquisas parapsicológicas
que se caracteriza principalmente pela inexistência
de recursos financeiros capazes de financiá-las.
192 págs.

PARAPSICOLOGIA, PSIQUIATRIA, RELIGIÃO
Alberto Lyra

O próprio título deste livro é uma indicação do desenvolvimento progressivo de seu conteúdo. No ramo
científico, a parapsicologia representa um dos pontos
dessa convergência indicada no título e o primeiro
degrau da ascensão do espírito em seu voo em busca
da verdade. Daí não confinar-se o autor nos limites
ainda estreitos da parapsicologia, avançando pelo
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misticismo, ioga, psicanálise e religião, para deter-se,
afinal, no problema fundamental que essas correntes
procuram resolver: o sofrimento humano.
192 págs.

POLTERGEISTS
Fenômenos Paranormais
de Psicocinesia Espontânea
Carlos Alberto Tinôco

A história da civilização está pontilhada de
registros insólitos, em que certas casas são
infestadas por acontecimentos inexplicáveis
pelo conjunto das leis conhecidas até hoje. Móveis
são empurrados, quadros giram nas paredes, ruídos
de vozes são ouvidos, combustões espontâneas e outras ocorrências são registradas. São os chamados
“fenômenos paranormais de Psicocinesia Espontânea”. Como interpretá-los? Qual a fonte energética
envolvida nessas ocorrências? A que leis estão submetidas? Destas questões, com objetividade e critério, trata o autor deste livro. Várias ilustrações.
132 págs.

REENCARNAÇÃO E O PARANORMAL
Ignez de castro Corrêa

Estamos aqui para aprender uns com os outros e assim, progredirmos juntos. Neste livro,
Ignez de Castro Corrêa, transmite seus conhecimentos, suas experiências e descobertas do
mundo astral. Temas como: desdobramentos,
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vidas passadas, transcendência da morte, projeção à
distância, segunda visão, percepção sensorial, telepatia, premonições conscientes, mediunidade, invisibilidade, clarividência, este são relatados de forma clara.
216 págs.

TELEPATIA
Experiências - Teorias - Efeitos
S. G. Soal e F. Baterman

A mais importante obra sobre percepção extra sensorial até hoje aparecida. Retrato magistral e atualizado a respeito da TELEPATIA.
Depois de se ler este livro, é impossível não
ficar convencido de que a TELEPATIA comprovadamente EXISTE!
468 págs.

VIDA, UNIVERSO E MENTE
Newton Milhomens

Neste novo e polêmico texto, o autor tece comentários a respeito do conhecimento, conforme é, hoje
em dia, aprendido e transmitido em nosso contexto social. A arte, a ciência, a tecnologia e o trabalho
humano, são divididos em especialidades. Essa visão,
se refere à sociedade ocidental, pois no Oriente a forma de encarar o mundo é outra. Para os orientais,
o Universo é um todo indiviso e essa aparente fragmentação nada mais é do que Maya – a ilusão. Em
linguagem simples, o autor coloca isto e muito mais
ao alcance do leitor. 168 págs.
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Psicologia e
Psiquiatria
ADOLESCENTES (OS)
Isaac Mielnik

O autor realça nesta obra o crescimento e
desenvolvimento do adolescente enfocando
pontos de vista inteiramente novos: as necessidades básicas dos jovens, suas crises e seus
problemas com a sexualidade. Em capítulo especial,
expõe a psicopatologia da adolescência: as drogas e
seu consumo, a delinquência, a agressão e a violência.
176 págs.

AJUDA-TE PELA ANÁLISE
TRANSACIONAL
Mary McClure Goulding e Robert L. Goulding

Neste livro, os autores descrevem, de modo
fácil e excitante, sua abordagem da terapia da
redecisão com as técnicas da Análise Transacional. Por meio da reprodução de exemplos gravados e pequenas conversas o leitor participa de um
excitante curso de psicoterapia.
304 págs.

AJUDA-TE PELA AUTO-ANÁLISE
Laura A. Huxley
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Depois do enorme sucesso de SEJA INVULNERÁVEL,
Laura Huxley publicou este livro esplêndido, destinado aos que buscam na vida um sentido mais profundo, cujo conhecimento habilite a criar uma existência mais realizada e de maior êxito.
336 págs.

AJUDA-TE PELA AUTO-HIPNOSE
A hipnose com auxílio de pessoas amadas
Freda Morris

Um texto simples e acessível, mas rigorosamente científico, que explica como praticar,
de forma segura, a auto hipnose. Obra original, difere das outras do mesmo gênero apresentando um novo enfoque: mostra a importância
da participação de um amigo ou pessoa querida nos
exercícios de auto hipnose.
176 págs.

AJUDA-TE PELA AUTOPSICOTERAPIA
Martin Shepard

Conceito totalmente novo em saúde mental é o que
mostra este precioso e oportuno livro. Ele ajuda o leitor a fazer sua própria psicoterapia. E ajuda mesmo!
Obra extremamente útil para pessoas ansiosas, aflitas, deprimidas, perdidas, infelizes. Exercícios práticos completam cada capítulo.
188 págs.
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AJUDA-TE PELA NOVA AUTO-HPNOSE
Paul Adams

Empregue as três novas e surpreendentes formas
hipnóticas que este livro contém e poderá conseguir
novo e tremendo poder sobre a mente... o corpo... e
a personalidade numa noite apenas! O que quer que
você deseje – basta repetir uma das fórmulas... e
PRONTO!
284 págs.

AJUDA-TE PELA PSICOLOGIA APLICADA
Robert W. Henderson (coordenador)

Manual de autoanálise de nove ilustres autores; especialistas em suas matérias. Nele, o leitor descobre a si próprio e encontra métodos
para compreender suas próprias atitudes bem
como os meios para melhorá-las.
180 págs.

AJUDA-TE PELA PSIQUIATRIA!
Frank S. Caprio

Livro que ensina o leitor a conhecer-se a si próprio, a resolver os problemas pessoais e os conflitos emocionais. Indispensável a todos que
desejam alcançar a alegria de viver.
264 págs.
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ALÉM DA RAZÃO
O fenômeno da sugestão
Jean Leréde

Um estudo psico evolutivo, jamais abordado
até agora, do fenômeno sugestivo – das origens
da humanidade até nossos dias. Os mais diferentes
aspectos da sugestão. Os problemas do pensamento
simbólico e o problema da própria consciência.
176 págs.

AMOR CONTRA O ÓDIO
Karl Menninger

Contra o ódio, que atira os homens contra si
mesmo, a receita do Dr. Menninger, o famoso
psiquiatra, é esta: AMOR. MAS que é o AMOR?
Este é o fascinante tema deste livro, escrito
com mão de mestre para o grande público.
284 págs.

ANÁLISE CIENTIFICA
DA PERSONALIDADE
Raymond B. Cattel

O famoso psicologista ensina a aplicar sua técnica fatorial à medição e avaliação da personalidade. Não se limita, porém, a essa tarefa:
realiza, antes, uma explanação geral sobre o
que seja a personalidade e os seus métodos de
pesquisa.
372 págs.
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ARTE DE CRIAR FILHOS SEM FAZER FORÇA (A)
Marvin J. Gersh

Eis alguns tópicos deste livro, escrito com bom humor e muito bom senso, pelo pediatra norte-americano MARVIN J. GERSH : Não seja um pai torturado;
Trate do primeiro como se fosse o segundo; Existe
mesmo esta história de falta de apetite?; O que nos
diz o choro da criança; Por que essa briga na hora
de dormir?; O fumo é um problema que se resolve;
Cuidado com os remédios; Guia das coisas que têm
importância.
224 págs.

CAUSAS SOCIAIS DA DOENÇA
Richard Totman

O autor, psicólogo e clínico de grande experiência,
desenvolve nesta importante obra tese radicalmente
nova, original e polêmica. Baseado em sólida pesquisa, Totman argumenta que a doença, em parte, decorre da inabilidade de uma pessoa em continuar a
seguir as regras sociais a que estava habituada.
208 págs.

COMO A CRIANÇA PENSA
A psicologia de Piaget e suas
aplicações educacionais
Ruth M. Beard

Os estudiosos do comportamento infantil podem dispor agora de um texto singelo e preci-
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so, explicativo da teoria de Jean Piaget. Neste livro,
uma autoridade no assunto realiza o que parecia impossível e troca em miúdos, sem perda do rigor científico, a psicologia do mestre suíço.
252 págs.

COMO ALTERAR O COMPORTAMENTO HUMANO
H. R. Beech

Obra importante e atualíssima sobre as técnicas baseadas na reflexologia e no aprendizado. O autor expõe aqui a natureza e o desenvolvimento da reflexologia e da “psicoterapia do comportamento”, técnica
nova de tratamentos ativos e dinâmicos de várias
formas de distúrbios psicológicos. Apresenta ao leitor nova abordagem que talvez venha a resolver, por
sua rapidez e eficácia, as clássicas objeções à psicoterapia ortodoxa freudiana: tempo, dinheiro e eficácia
limitada.
296 págs.

COMPORTAMENTO INFANTIL (O)
Isaac Mielnik

Há muitos livros sobre educação das crianças
na família. Este, porém, analisa em profundidade problemas reais, ao lado das abstrações
teóricas. Esta obra apresenta técnica e métodos seguros para entender crianças.
268 págs.
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CONDICIONAMENTO PESSOAL
Hornell Hart

Novo progresso na ciência psicológica mostra como
dar à vida novo sentido e novo propósito, e como viver consistentemente num plano de confiança, satisfação e realização plena.
324 págs. Mais escala temperamental.

CONVIVIOLOGIA
A Ciência do Convívio
Ilie Gilbert

Livro corajoso, de ideias originais. Análise
consciente sobre o maior problema atual, a
coexistência, e sobre o mais angustiante desajuste do ser humano, o Convívio. Prefácio de Gilberto
Freyre.
240 págs.

CRIANÇA EXCEPCIONAL (A)
Joseph Roucek (coordenador)

Companheiro de A CRIANÇA PROBLEMA, este
livro trata dos retardados físicos e mentais.
Apresenta também minucioso estudo sobre os
superdotados e orientação a respeito das mais
modernas técnicas de reabilitação usadas em
vários países e nos EUA.
286 págs.
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CRIANÇA PROBLEMA (A)
Joseph Roucek (coordenador)

Cada capítulo deste livro foi escrito por um especialista
de renome. Além de um estudo sobre a criança criativa, encontram-se aqui trabalhos sobre as dificuldades
emocionais, a criança desatenta, a que encontra dificuldade em falar, escrever ou ler, a obtusa, a precoce.
294 págs.

DA MINHA ANSIEDADE
A SUA FELICIDADE
Rabino Gabriel Benayon

Um livro que te surpreenderá por sua riqueza,
simplicidade e empatia para aqueles que necessitam recuperar o controle de suas vidas,
a alegria e poder voltar a desfrutar de tudo que nos
cerca. Carregado de emoções positivas, escrito para
você, a fim de que conheça a si mesmo e esteja preparado para enfrentar situações difíceis, buscando
recursos que D-us ensina, e para que possa estabelecer relações interpessoais verdadeiras e saudáveis.
Um livro baseado na esperança, cheio de ensinamentos para a nossa vida cotidiana, escrito com o coração e a sabedoria de um verdadeiro guia.
204 págs.

DESCOBRE-TE A TI MESMO
Stephen Lackner

O leitor descobrirá aqui o que há de melhor em
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si e aprenderá então a vencer seus medos, suas inibições e suas angústias. Seguindo o método de autoanálise de Lackner, o leitor conseguirá sobrepujar suas
preocupações. 148 págs.

EROS E TANATOS
O Homem Contra Si Próprio
Karl Menninger

Na defesa de sua saúde mental, leia este extraordinário livro e veja as coisas incríveis que
o homem é capaz de fazer para sua AUTODESTRUIÇÃO! O famoso psiquiatra norte-americano faz
neste livro uma análise compassiva, mas objetiva,
da guerra psicológica que o homem trava contra si
mesmo e sua necessidade de respeito próprio e compreensão própria. Essa análise é documentada com
numerosas histórias de casos.
412 págs.

GUIA PRÁTICO
PARA ENTENDER PIAGET
Molly Brearley e Elizabeth Hichfield

O objetivo dos autores deste livro, plenamente conseguido, foi proporcionar uma espécie
de roteiro básico, em que utilizam exemplos
colhidos nas próprias obras de Piaget.
206 págs.
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HISTÓRIA DA PSIQUIATRIA
Franz G. Alexander e Sheldon T. Selesnick

Obra já clássica e a mais completa no gênero.
Focaliza, de forma brilhante e em belo estilo
literário, a dramática história da luta milenar
do homem com suas próprias aberrações. Os autores acompanham o combate contra a doença mental
desde os tempos pré-históricos até os dias de hoje.
656 págs.

JOGO DO CONVÍVIO (O)
Ilie Gilbert

A vida é um jogo e todo convívio é um jogo. Não
se ganha sempre, mas aqueles que estão jogando devem conhecer as regras do jogo; senão serão perdedores na certa. Este livro ajuda o leitor
a entender a realidade dos convívios, a compreender a
causa das esquisitices e a perceber que entre homem
e a mulher, a base do convívio é ainda o preconceito.
164 págs.

LAVAGEM CEREBRAL
O Rapto do Espírito
Joost A. M. Meerloo

Um grande especialista, psiquiatra que conheceu de perto os métodos de tortura mental dos
nazistas, escreve sobre as várias técnicas postas em execução pelos totalitários para extrair
falsas confissões. 408 págs.
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NOSSO MUNDO MENTAL
Isaac Mielnik

Guia prático de orientação psicológica, organizado
por um especialista em higiene mental. Com sua larga experiência nesse campo, o Dr. Isaac Mielnik explica quem somos, como pensamos e agimos, os fatos
e problemas da infância e da juventude, as questões
sexuais, a maturidade, a inteligência e personalidade, as relações humanas com as pessoas de idade.
224 págs.

NOVOS HORIZONTES DA PSICOLOGIA
P. C. Dodwell (coordenador)

Aborda importantes descobertas feitas recentemente
e desenvolvimentos teóricos na Psicologia contemporânea. Destinado a estudantes de Psicologia e ao
grande público interessado nos processos da mente.
Apresenta o que de mais novo se sabe sobre a memória, o aprendizado, as teorias de Piaget, a Psicologia
Social, a Psicologia, o desenvolvimento da linguagem
e outros tópicos.
336 págs.

PAIS LIBERADOS/FILHOS LIBERADOS
Adele Faber e Elaine Mazlish

As autoras desta obra, baseadas no método
desenvolvido pelo eminente educador Haim
Ginott, mostram de maneira dinâmica e fascinante como criar um relacionamento melhor,
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mais humano, entre pais e filhos, tornando-os mais
livres, mais autênticos, mais confiantes.
224 págs.

PAIS NÃO SÃO CULPADOS
PELAS NEUROSES DOS FILHOS (OS)
Edmund Bergler

Esta obra contém novos conceitos sobre a psicologia do comportamento humano e seu autor, o conhecido psiquiatra Edmund Bergler,
escreveu este livro especialmente para libertar
os pais do complexo de culpa em relação aos filhos e
de tantas e injustificadas preocupações.
270 págs.

PERSONALIDADE (A)
Suas Dimensões e Seu Desenvolvimento
Jacques Chazaud

A noção de personalidade é de uso tão corrente quanto insuficientemente definida. Esta
obra, que contém referências concretas (psicologia médica, psicossociologia, psicanálise,
antropologia cultural, etc.), estuda os componentes e
a gênese da personalidade.
128 págs.

PERVERSÕES SEXUAIS
Enfoque psicanalítico
Jacques Chazaud
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Cada vez mais difícil se torna à Psiquiatria e à Psicologia Social delimitar e caracterizar os comportamentos perversos ou as perversões. Este é o tema
abordado neste livro, escrito por um grande especialista, psicanalista clínico, professor e autor de numerosas obras de grande valor científico.
176 págs.

PIAGET – TEORIA E PRÁTICA
P. G. Richmond

Um dos maiores educadores do mundo explica em termos simples o sentido exato da obra
de Piaget e suas aplicações à educação. Completam este livro, de maneira muito útil, duas
obras pioneiramente lançadas pela IBRASA:
Como a Criança Pensa e Guia Prático para Entender
Piaget.
160 págs.

PIAGET NA PRÁTICA ESCOLAR
A criatividade no currículo integral
Hans F. Furth e Harry Wachs

Pais, educadores, todos quantos se preocupam com a
saúde intelectual da criança, encontrarão nesta obra
um guia valioso. O propósito deste livro é mostrar
como as crianças podem ser preparadas para desenvolver todo o seu potencial como seres humanos que
“pensam”.
344 págs.
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PSICOLOGIA APLICADA À EDUCAÇÃO
E ORIENTAÇÃO INFANTIL
France L. Ilg e Louise Bates Ames

Este é o primeiro livro em que especialistas do famoso instituto Gesell, que tanto tem contribuído para
a compreensão do comportamento das crianças, explicam , ao lado dos “porquês” desse comportamento
nas várias fases da infância, os meios de enfrentar os
problemas que deles decorrem.
368 págs.

PSICOLOGIA DA CRIANÇA
Karl C. Garrison, Albert J. Kingston e Harold W. Bernard

Livro rico de informações e escrito com muita clareza. Original na abordagem psicossocial que os autores fazem do processo do desen-volvimento infantil.
O que há de mais moderno, nesse terreno, aqui se
acha registrado e debatido.
528 págs.

PSICOLOGIA PRÁTICA NO ENSINO
L. Derville

Em linguagem muito simples, porém sem perda da exatidão, a autora procura conciliar psicologia com bom senso na orientação do ensino. Muito bem dosado, o livro abrange o campo
da Psicologia Educacional, sem perder-se em
teorias. Todas as frases do livro têm uma destinação
certeira: tornar mais apto mediante o conhecimen-
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to básico da Psicologia, qualquer professor, mesmo o
mais modesto culturalmente, a orientar devidamente sua classe.
216 págs.

PSICOTERAPIA DE GRUPO
Asya L. Kadis e outros

Trata pormenorizadamente de nova maneira
de encarar os complexos problemas com que
se defronta o terapeuta na organização, desenvolvimento e direção de grupos voltados para
objetivos terapêuticos.
214 págs.

SEJA INVUNERÁVEL
Laura A. Huxley

Aprendendo com Laura Huxley como mudar,
como influenciar os elementos à sua volta, como
fazer face com êxito aos problemas do mundo
interior e exterior. Para que se consiga isso, ela
oferece ao leitor 31 receitas para viver e amar.
240 págs.

SENSO E CONTRASSENSO NA PSICOLOGIA
H. J. Eysenck

Neste livro, que completa a trilogia formada com
Usos e Abusos da Psicologia e Fato e Ficção na Psicologia, o afamado psicologista disseca vários tópicos
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que têm servido desde tempos remotos às mais vivas
especulações: os poderes e perigos do transe hipnótico, as maravilhas da clarividência e da telepatia, a interpretação dos sonhos, os caprichos da personalidade, tudo isso submetido a rigorosa análise, que leva
em conta as mais recentes descobertas e pesquisas.
304 págs.

SEU FILHO DE 0 A 12 ANOS
Helena Savastano e outros

Neste livro, especialistas de grande experiência no campo do desenvolvimento da criança
brasileira apresentam uma série de quadros
nos quais os pais encontram, metodicamente organizados, dados essenciais sobre o desenvolvimento e o crescimento físico e mental das crianças
até os 12 anos.
164 págs.

SUBTERRÂNEOS DA MENTE (NOS)
Fritz Redlich e June Bingham

O leitor descobrirá, quando olhar as caricaturas
e ler o texto maravilhosamente simples e sugestivo desta obra, por que o célebre psiquiatra
Karl Menninger diz que este livro é uma grande
surpresa.
240 págs.
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TELEPATIA
Experiências, Teorias, Efeitos
S. G. Soal e F. Bateman

Uma das mais importantes obra sobre percepção extrassensorial até hoje aparecida, de
acordo com NATURE, a mais reputada revista científica do mundo. Um retrato magistral a respeito da
TELEPATIA. Depois de se ler este livro é impossível
não se ficar convencido de que a TELEPATIA comprovadamente EXISTE.
476 págs.

UM NOVO “EU”
Muriel James e Louis Savary

Autoterapia pela Análise Transacional, com as mais
recentes teorias e consequentes evoluções. Um guia
completo e prático que ajudará o leitor a liberar suas
forças interiores e mudar seu comportamento. Inúmeros exercícios mostram como decidir sobre as
mudanças que precisam ser feitas e como fazê-las.
360 págs.

USOS E ABUSOS
DA PSICOLOGIA
H. J. Eysenck

Livro extremamente benéfico no esclarecimento de
muitas especulações herméticas que se fazem em
torno das aplicações da Psicanálise. Notável contribuição para a compreensão do que se deseja real-
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mente da psicologia e para destruição de não poucos
abusos que, em nome dela se têm perpetrado.
272 págs.
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Saúde
ACABE COM A DOR
Dr. Roger Dalet

Elimine você mesmo dores e doenças com a simples
pressão de um dedo. O autor, encarregado de formar
estudantes e médicos no conhecimento e na prática da acupuntura, oferece nesta obra os meios de
combater a dor por meio da massagem – isto é, pela
acupressura, a acupuntura sem agulhas – o milenar
Do-In! E não só para aliviar a dor, mas para combater
certas doenças comuns, tais como a gripe, a prisão
de ventre, a depressão nervosa, a insônia, a crise de
asma, o vício de fumar, etc. Um manual extremamente prático, ilustrado com 71 desenhos e 74 fotos.
166 págs.

ALIMENTOS QUE CURAM
Alimentos, Medicamentos
Paulo Eiró Gonsalves

A obra é um amplo tratado sobre os mais diversos alimentos de origem vegetal, mineral
e animal, com ações terapêuticas muitas vezes surpreendentes. Apresentado de forma extremamente prática, permite com a maior facilidade
encontrar os alimentos/medicamentos adequados a
cada moléstia. 304 págs.
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ALMANAQUE DO BRASILEIRINHO
André Resende

Este livro foi escrito para solucionar os maiores
problemas do mundo dos primeiros tempos,
do terceiro milênio: A FOME a DESNUTRIÇÃO
e o MEIO AMBIENTE. Apresenta soluções simples e
baratas para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Com o reaproveitamento alimentar, podemos
eliminar, esse grave problema da desnutrição e a
fome que afeta todo o País. Por meio de pesquisas, o
autor conclui que a fome e as doenças poderiam ser
amenizadas em até 70% se houvesse um programa
de orientação alimentar e um combate ativo a desnutrição. Traz também, neste livro, noções básicas
de cidadania, higiene, saúde, educação, alimentação,
autoajuda e como conservar o meio ambiente.
192 págs.

BEBÊ PERFEITO (O)
Guia prático para evitar defeitos de nascença
Virgínia Apgar e Joan Beck

Duas das maiores autoridades do mundo em
pediatria ex-plica o que se deve e o que não se
deve fazer quando se espera um filho. A leitora interessada contribuirá, com a leitura deste livro,
para a eliminação da incidência dos defeitos de nascença. E aprenderá ainda muitas outras coisas úteis
sobre maternidade, parto e trato do bebê. Trata-se de
obra também de uso para pediatras e estudantes de
medicina.
410 págs. Capa Dura.
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CAUSAS SOCIAIS DA DOENÇA
Richard Totman

O autor, psicólogo e clínico de grande experiência,
desenvolve nesta importante obra, tese radicalmente
nova, original e polêmica. Baseado em sólida pesquisa, Totman argumenta que a doença, em parte, decorre da inabilidade de uma pessoa em continuar a
seguir as regras sociais a que estava habituada.
208 págs.

CHI-KONG
Os exercícios chineses de saúde
Gerard Edde

Este texto permite a cada um, seja qual for a idade,
praticar uma ginástica leve e suave. Os exercícios
aqui descritos, acompanhados de desenhos e legendas explicativas, proporcionam a solução de vários
problemas de saúde. Baseiam-se na tradicional e
milenar medicina chinesa e são praticados de longa
data em todo o Extremo Oriente.
160 págs.

COMO PERDER A BARRIGA
Dr. Joaquim Martins Júnior

Guia Prático para perder a barriga. 10 minutos
de exercícios por dia sem sair da cama. Pode
ser executado por pessoas de todas as idades.
164 págs.
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CRONOBIOLOGIA CHINESA (A)
Gabriel Faubert e Pierre Crepon

Postos hoje em evidência pela ciência ocidental, os
ritmos biológicos fazem parte da ciência médica chinesa há milênios. Os autores explicam como esses
ritmos, que influenciam nossa vida cotidiana em todos os seus aspectos, se integram em uma visão tradicional que vê na energia (Tchi em chinês e Ki em
japonês) a constante universal em ação na natureza.
184 págs.

CULTIVE SEU CÉREBRO
Robert Tocquet

Obra essencialmente prática, que contém as
regras da verdadeira cultura intelectual. O autor mostra a grande importância da relação
cálcio-fósforo e de certas vitaminas na elaboração cerebral.
232 págs.

CURA PELAS FLORES (A)
Os harmonizantes florais do Dr. Bach
Aluízio José Rosa Monteiro Jr.

O autor é terapeuta, buscador e pesquisador das terapias holísticas tradicionais. Neste trabalho, fruto
de vários anos de estudos, apresenta os princípios
básicos dos harmonizantes florais do Dr. Bach. De
leitura fácil e acessível, dá ao leitor excelente orientação para uma automedicação ou a procura de um
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terapeuta especializado.
156 págs.

DERRAME
Tratamento e Prevenção
John E. Sarno e Martha Taylor Sarno

O livro escrito em linguagem simples e acessível por dois grandes especialistas, com intuitos práticos de ajudar o paciente, seus familiares e amigos a vencer os problemas que o acidente
vascular acarreta. Além disso, a leitura seguida e metódica deste livro servirá a todo leitor, mesmo em
plena saúde, para fins preventivos.
222 págs.

DOMINE SEUS NERVOS
Dra Claire Weekes

Este livro, mundialmente renomado, é recomendado por médicos e usado em clínicas
médicas da Europa, Canadá, Estados Unidos e
Austrália. Muitas pessoas que se recuperam de
doenças nervosas referem-se a este livro como sua
“bíblia” e dizem que, se o tivessem conhecido antes,
teriam evitado anos de sofrimentos desnecessários.
182 págs.

DOR DE CABEÇA
Sua origem/sua cura
Claude Loisy e Sidney Pélage
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Os autores ambos médicos reuniram uma
equipe de vinte especialistas em Vichy, França,
no Centro Internacional da Enxaqueca, para o
estudo desta “doença”, que continua a ser sob
muitos aspectos, misteriosa. Este livro expõe,
com clareza e de uma perspectiva eminentemente prática, os importantes resultados dessa
experiência pluridisciplinar. Graças a ele é possível
afinal aprender a se defender da dor de cabeça e da
enxaqueca.
168 págs.

EMAGRECER É SÓ QUERER
André Rezende

Este livro é volta-do a todos aqueles que gostariam de eliminar definitivamente o excesso de
peso. Aqui o leitor conhecerá a filosofia da saúde mental necessária para conseguir chegar ao
corpo esbelto com o qual sempre sonhou.
144 págs.

MANUAL DE PLANTAS MEDICINAIS
Soares, Carlos Alves

A utilização de plantas medicinais é uma das
mais antigas práticas empregadas para tratamento de enfermidades humanas. Esta obra
é fruto de pesquisa e seleções de informações
que resultam em receitas alternativas de grande utilidade no dia dia.
292 págs.
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MEDICINA AYUR-VÉDICA (A)
Gerard Edde

O Ayur-Veda é o sistema completo da medicina milenar da Índia, no qual o ioga, o relaxamento e a meditação fazem igualmente parte.
Esta ciência (ou sabedoria) antiga é ainda hoje praticada na Índia, tanto na medicina particular e familiar como nos hospitais e clinicas, e tem se revelado
de uma eficácia notável. O Ocidente começa agora a
descobrir e se interessar pelo Ayur-Veda, como mostra o autor, que faz neste livro uma descrição completa sobre a sua prática.
196 págs.

MEDICINA NISHI (A)
Katsuzo Nishi

Esta obra representa importante contribuição para a divulgação dos métodos de cura e
preservação da saúde desenvolvidos no Japão
por Katsuzo Nishi e que atualmente encontra
adeptos em todo o mundo. Para que o homem não
seja acometido de nenhuma doença, A Medicina
Nishi ensina ser necessário manter-se alerta no dia
a dia, realizando esforços acumulados para manter,
preservar e melhorar a saúde física e mental.
208 págs.

MEDICINAS ALTERNATIVAS
Os tratamentos não convencionais
Paulo Eiró Gonsalves (coordenador) e outros
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Esta obra engloba uma série de estudos realizados por especialistas de alto conceito sobre os
chamados “tratamentos não convencionais”,
para diferençá-los da denominada medicina
oficial. Todos os assuntos são apresentados
neste livro de forma clara e acessível ao grande
público. Tipos de tratamentos abordados nesta obra:
acupuntura, antroposofia, fitoterapia, geoterapia, hidroterapia, hipnose médica, magnetoterapia x quiropatia, radiestesia, terapia floral, eutonia e aromaterapia.
384 págs.

NUTRIÇÃO E DOENÇA
A conexão entre alimentos e moléstias
Eduardo Leite

Você sabia que moléstias como reumatismo,
colites, epilepsia, doença mental, gripe, enfermidades genéticas e congênitas e muitas outras podem ser resultado de uma dieta imprópria e
modificada, consumida pelo homem? Conheça a maneira de prevenir, curar certos males ou melhorar a
saúde por meio da leitura deste livro corajoso e esclarecedor.
288 págs.

NUTRIÇÃO & SAÚDE
A Terapia por Meio dos Alimentos
Giovanna C. Bernini

Por que alguns organismos necessitam de ali-
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mentos leves, enquanto que outros necessitam sentir-se pesados com muita substância? Por que poucas
horas de sono são suficientes para uns enquanto outros necessitam de muitas horas para estarem bem e
prontos para a rotina diária? Os vários métodos alimentares, a correta combinação dos alimentos e o
uso adequado dos condimentos. Aprenderá a preparar banhos, compressas, cataplasmas etc. Tudo aquilo que for necessário para suprir seu corpo e também, principalmente, a sua alma!!!
96 págs.

PARTO SEM DOR
Pierre Vellay e outros

Este livro extraordinário mostra que a dor do
parto pode ser abolida, e apresenta completa
e prática descrição do que promete ser um dos
mais importantes progressos da ciência médica.
296 págs.

PODER DAS ERVAS
Vida Natural
André Rezende

Apresentado de forma simples e prática expõe a melhor forma de como utilizar e preparar soluções terapêuticas, essências medicinais, óleos extraídos das plantas, chás, sucos,
xaropes, pomadas, pastas terapêuticas, etc. Aqui
você também irá aprender sobre o Poder dos Chás

229

Medicinais; os Elementos Básicos da Alimentação
que equilibram o organismo; as Plantas de A a Z; O
Poder dos Sucos; o Poder das Flores, tendo as noções
básicas sobre os florais de Bach; Dicas para manter a
Beleza e Saúde, e ainda uma infinidade de receitas e
dicas caseiras na prevenção e cura de várias doenças.
392 págs. Formato 16x23. Impresso em papel couchê.
Contém 83 fotos coloridas de Ervas.

QUANDO NÃO HÁ MÉDICO
Katsuzo Nishi

As principais doenças tais como: gripe e resfriado, amigdalite, catarro nos brônquios, pneu-monia aguda, úlcera, gastrite, colite, apendicite, doenças cardíacas, hipertensão, nefrite
etc. poderão ser curadas. Um método de tratamento
revolucionário, pois se tivermos o conhecimento de
como cuidar das doenças dentro de 24 horas após
o surgimento dos sintomas, podemos evitar que se
agrave e consequentemente recuperar a saúde. Sem
dúvida, um livro que é para ser usado quando não
houver um médico por perto.
128 págs.

SAÚDE E VIDA LONGA
Dieta do Tipo Sanguíneo
Artenio Olívio Richter

O passo mais importante para atingir a saúde
e a longevidade é saber o alimento ideal para o
organismo (remédio) e qual o alimento incom-
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patível (veneno) por meio do tipo sanguíneo. Este livro fará com que as pessoas descubram as características e tendências individuais de cada tipo sanguíneo
e as corretas combinações alimentares para adquirir
um sistema imunológico eficiente e consequentemente promover um verdadeiro rejuvenescimento.
120 págs.

SAÚDE NA ESCOLA
(Livro do professor) – 1º grau
Ruth Sandoval Marcondes e outros

Esta obra, baseada no programa do ensino da
saúde no primeiro grau, preparada por um
grupo de especialistas, contém conhecimentos atualizados e respostas práticas para as muitas
indagações que os escolares têm sobre saúde. Um
verdadeiro guia para o professor da matéria.
356 págs.

SAÚDE NA ESCOLA
(Manual do professor) 1º grau
Ruth Sandoval Marcondes e outros

É um complemento indispensável do livro do professor. Apresenta, em quadros sinóticos, toda a matéria
exposta no primeiro volume, permitindo ao professor
a preparação das aulas de forma ordenada e harmoniosa. Contém, ainda, um guia de primeiros socorros
que serve de orientação segura aos professores para
qualquer emergência em classe.
80 págs. Formato 21x28 cm.
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SAÚDE UM ESTILO DE VIDA
Paulo G. Freitas

No mundo atual o homem moderno vive uma
vida antinatural, come mal, dorme mal, leva
uma vida agitada, trabalha pressionado, vive
atormentado pela pressa, por contas a pagar, por
compromissos inadiáveis, por mil preocupações. Este
livro propõe um novo estilo de vida alterando hábitos, rompendo tradições e costumes arraigados que
visam alcançar a saúde ideal.
136 Págs.

STRESS
A tensão da vida
Hans Selye

O leitor aprenderá o que fazer para combater
reações defeituosas ou prejudiciais ao STRESS
tanto físico quanto mental. Dá-nos o autor conselhos úteis a respeito de como devemos comportar-nos ante as tensões da vida cotidiana.
416 págs.

SUCOTERAPIA
Como prevenir doenças através dos sucos
Giovanna C. Bernini e Dr. Francisco Brisido Leal

Este livro mostra a necessidade da ingestão de
frutas e hortaliças in natura para a manutenção de uma boa saúde. Os líquidos, que ingerimos auxiliam nosso sistema eliminatório a
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promover uma limpeza geral em nosso organismo,
livrando-nos das toxinas acumuladas, além de efetuarem a reposição de importantes sais minerais. Você
irá aprender a combinar melhor as verduras, legumes e as frutas e promover uma melhor restauração
de seu organismo.
176 págs.

TAO DA MEDICINA (O)
Ginseng, Remédios Orientais
e Farmacologia da Harmonia
Stephen Fulder

Há milhares de anos, os chineses dão grande
valor às plantas medicinais, qualificadas como
“reais”. Análise profunda e clara, livro de reflexão, mas também livro prático (como e por que usar
ginseng). O Tao da medicina nos leva à descoberta
desses remédios de harmonia, graças aos quais podemos obter um equilíbrio melhor das funções vitais.
312 págs.

TERAPIAS HOLÍSTICAS NO ESPORTE
Ronald Moller

Atualmente, o esporte é parte fundamental de
nossas culturas e de nossas vidas. As Terapias
Holísticas, muito valorizadas e difundidas no
passado, estão agora sendo “redescobertas”,
não só por pessoas comuns, mas também pelos atletas e desportistas, principalmente por aqueles que
são responsáveis por toda a preparação física e psí-
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quica do atleta: preparadores físicos, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, pesquisadores etc.
120 págs.

TUDO SOBRE A CRIANÇA
Perguntas e respostas
Organizador Paulo Eiró Gonsalves

As perguntas que são frequentemente formuladas pelas mães nos consultórios médicos a
respeito da saúde e educação de seus filhos,
agora se encontram reunidas neste livro escrito por uma equipe de 93 profissionais expressivos
de nossa medicina, contando com a colaboração de
psicólogos, professores, educadores, dentistas, nutricionistas, etc. organizado pelo pediatra Dr. Paulo Eiró
Gonsalves. Escrito de maneira agradável e coloquial
certamente será um guia de grande utilidade às mães
e a todos os que se interessam pelo assunto.
496 págs. Formato 16x23.

VENÇA A ALERGIA
Harry Swartz (Médico)

A história da alergia encerra tanta fascinação
e mistério quanto qualquer novela policial.
Como se chegou a reconhecer a doença alérgica, quais os elementos que deflagram a reação
alérgica, como se rastreiam as estranhas e peculiares
sensibilidades Individuais – tudo isto constitui parte
de um novo campo de medicina do século XX, conhecido por ALERGIA. É, um livro de grande utilidade
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e oportunidade. E, o que é mais interessante, lê-se
como um romance, pois a história da alergia tem
muito de novela de detetive.
Este livro ensina a reconhecer e combater a alergia.
298 págs.

VENÇA O ENFARTE
William A. Brams

O que é a temida doença coronária e como devemos
fazer para evitá-la ou para viver bem depois que ela
nos assaltou.
152 págs.

YOGA
Repensando a Tradição
Acharya Kalyama

O yoga é a arte da libertação espiritual, a ciência da vida correta, o caminho da serenidade e
da harmonia, uma estrada que conduz ao sagrado. É um livro que fornece informações sobre esta
milenar ciência tais como: as principais vias ou ramos do Yoga, fundamentos éticos, técnicas do Yoga,
questionamentos, o tantrismo, libertação espiritual
etc.
272 págs.
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Sexologia
AROMATERAPIA PARA AMANTES
Maggie Tisserand

É um livro repleto de técnicas práticas e de ideias inspiradoras para intensificar a vida amorosa, mentalmente, fisicamente e emocionalmente. Mostra como
você poderá conquistar uma mentalidade tão hedonista como os antigos gregos e romanos, tão reverente como os taoístas chineses ou os hindus partidários
do tantrismo. As receitas e descrições encontradas
no texto ajudarão você a usar os óleos aromáticos
para perfumar e massagear seu corpo e o de seu par.
Uma obra para os que se amam.
180 págs.

ARTE DE FAZER AMOR
Armando Vieira

Como Amar e Fazer Feliz uma Mulher – Este
texto é dirigido sobretudo ao público masculino. Alerta os homens para a necessidade, de
uma vez por todas, entender as diferenças e os
temperamentos particulares da sexualidade
feminina. Nesta obra o autor apresenta princípios que
considera essenciais para se satisfazer uma mulher.
104 págs.
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EDUCAÇÃO SEXUAL
NA ESCOLA E NO LAR
Da infância à adolescência
Isaac Mielnik

Todos os aspectos da sexualidade são enfocados neste livro, escrito por especialista, em linguagem simples e acessível, sem perda, entretanto, do
rigor científico. Obra oportuna, dirigida não só aos
pais, mas especialmente aos professores e técnicos
em comportamento sexual. Contém, na parte final,
140 perguntas e respostas.
248 págs.

PERVERSÕES SEXUAIS
Enfoque psicanalítico
Jacques Chazaud

Cada vez mais difícil se torna à Psiquiatria e à Psicologia Social delimitar e caracterizar os comportamentos perversos ou as perversões. Este é o tema
abordado neste livro, escrito por um grande especialista, psicanalista clínico, professor e autor de numerosas obras de grande valor científico.
176 págs.

SEUS FILHOS, O SEXO E VOCÊ
Normas da educação sexual,
da infância à juventude
Imídio G. Nérici

Nesta obra, uma das mais importantes e com-
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pletas no gênero, mostra que a educação sexual deveria merecer mais atenção de pais e educadores. Aborda todos os temas da educação sexual, da infância à
juventude, com objetividade e clareza. O livro é enriquecido com um esclarecimento sobre AIDS (síndrome da imunodeficiência adquirida), mostrando o que
é a moléstia, um dos maiores flagelos da humanidade.
192 págs.
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Sociologia
e Politica
ALMA DE MULHER
Este livro é dirigido e dedicado
sobretudo às mulheres
Cristiane Cador Sana

Hoje é inegável o espaço conquistado pelas
mulheres em todas as áreas no mundo todo.
Este livro mostra que a felicidade está no que as pessoas acreditam e no potencial para buscar e realizar
seus sonhos. Apresenta caminhos onde a vida é vista
e encarada com otimismo e prazer, gerando satisfação e consequentemente abrindo espaços para atingir uma vida melhor.
136 págs.

ANIMAL SOCIAL (O)
Introdução ao estudo
do comportamento humano
Elliot Aronson

Nenhum outro livro até hoje tratou, como este,
com mais senso crítico e agilidade os temas
básicos da Psicologia Social, que nos mostra o comportamento do homem em grupo e suas aberrações.
320 págs.
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DICAS PARA MANTER-SE JOVEM
Paulo G. Freitas

Neste livro você irá conhecer as armas para
combater o envelhecimento. A sua idade é você
quem faz através da forma de seu pensamento. E um dos poderosos fatores de longevidade é a
boa disposição de espírito, o otimismo e a alegria.
E quanto mais cedo você conhecer e praticar esses
bons ensinamentos, maior, é claro, será a recompensa. Mudanças de hábitos e adoção de um novo estilo
são decisivos para uma vida longa e feliz.
152 págs.

ESSÊNCIA DA ÍNDIA EM SÃO PAULO
Karina Chimenti e Lívia Gomes Hazarabedian

Essência da Índia em São Paulo, é um livro de
fotojornalismo que mostra as manifestações
culturais indianas que são realizadas por seus
imigrantes na cidade de São Paulo, como forma
de manutenção, preservação e vivência da sua cultura fora do país de origem, ora de maneira completamente independente do ambiente externo, ora fazendo uma fusão com a cidade, numa relação dialética e
antropológica. Segundo o projeto “São Paulo dos Mil
Povos”, existem trezentas e cinquenta famílias destes imigrantes vivendo na capital e dados da revista
Veja São Paulo (n.1950) afirmam que a comunidade
hindu é a que, proporcionalmente, mais cresce na cidade de São Paulo.
64 págs.
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GOVERNO REPRESENTATIVO
John Stuart Mil

Obra de incontestável importância para os que se
ocupam de política e consideram, de maneira particular, os problemas da democracia. Este livro de Stuart Mill sobre o governo representativo continua a ser
um dos trabalhos capitais a respeito do assunto.
248 págs.

IMPÉRIO E TERROR
Gilberto de Mello Kujawski

Os atentados de 11 de setembro de 2.001, no
World Trade Center, em Nova York, e na sede
do Pentágono em Washington, marcam a universalização do terror, disseminando-se virtualmente, por toda a extensão do planeta. O 11 de
setembro provou que o terrorismo constitui-se um
fator incontrolável, uma força histórica irresistível
mas camuflada e perversa, preparando, na sobra,
novos eventos de abominável violência, que não se
sabe onde vão explodir, se numa região distante, ou
ao nosso lado.
216 págs.

JUSTIÇA CONFORME A LEI
Roscoe Pound

O mestre da jurisprudência norte-americana resume
nestas páginas alguns dos pontos principais das opiniões que professa sobre o direito. 112 págs.
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LAZER E MINORIAS SOCIAIS
Victor Andrade de Melo

Como fazer com que indivíduos excluídos socioeconômico e culturalmente tenham acesso
ao lazer? Neste livro, Victor Andrade de Melo,
expõe seus anos de pesquisa e reflexão sobre o
“Lazer e as Minorias Sociais”; carregam em seu interior a crença e que essa atual ordem social exatamente relega ao lazer (e à cultura) um papel periférico por
entender o quanto são perigosos para a manutenção
dessa mesma estrutura; de que temos nas mãos um
excelente objeto para intervir pedagogicamente na
busca da construção de um novo conjunto de valores
para essa sociedade. Um assunto que não pode ficar
esquecido e oculto.
224 págs.

LIBERALISMO
Teoria e Prática
Theodore Meyer Greene

O autor, um escritor e mestre dos tempos modernos,
procura formular e defender, da maneira mais simples e direta, os ideais de liberdade.
240 págs.

LIBERDADE E SUAS GARANTIAS
CONSTITUCIONAIS
Roscoe Pound

A história das garantias constitucionais norte-ame-
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ricanas a partir da fé medieval na lei, da maneira por
que a ideia de tais garantias implicou a própria ideia
da lei e como puderam manter-se monarcas poderosos em épocas de profundas alterações sociais e econômicas, para tornar-se a lei da terra na América em
formação.
168 págs.

LOUCO E O PROLETÁRIO (O)
Filosofia Psiquiátrica da História
Emmanuel Todd

Neste ensaio estudo, este autor polêmico põe em
foco, com seu característico sarcasmo voltairiano, a
situação atual do mundo, partindo de um ponto de
vista original e polêmico. Para o autor, o totalitarismo – de esquerda ou direita – tem causas outras que
não as econômicas e que se enquadram mais num
fenômeno de patologia social. Pode-se discordar do
enfoque de Emmanuel Todd, mas todo estudioso dos
fenômenos sociais tem a obrigação de lê-lo.
256 págs.

LUIZ GONZAGA
A Música como Expressão do Nordeste
José Farias dos Santos

O livro mostra a relação da obra do rei do baião
– e de seus parceiros, naturalmente – com a
cultura popular, a sociedade e apolítica brasileira. No primeiro capítulo, o leitor terá ideia do que
vai encontrar: Baião, do Ostracismo à Redescoberta
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(O Cantor Nordestino Transformado a música popular Brasileira)... O Arcaico como suporte do moderno.
No segundo capítulo, o leitor lerá: Nordeste, pobreza
Social e riqueza Cultural (O Sertão: A Representação
do Contraste)... Luiz Gonzaga, o Comunicador da Expressão Dramática... A capa e as ilustrações são de
Klévisson Viana.
208 págs.

PERFIL SOCIAL DO CRIME
João Milanez da Cunha Lima
e Luis Fernando C. da Cunha Lima

A Polícia Comunitária constitui hoje uma tendência marcante em diferentes instituições policiais do
mundo democrático. Este livro destina-se a todos que
se preocupem com a problemática da criminalidade
violenta de nossos dias.
232 págs.

PROPAGANDA DE LÁ PRA CÁ
Marilia G. Graf

Neste livro, a autora integra a História do Brasil
com a propaganda, analisando e refletindo-a
na contextualização histórica e social. Mostra
a evolução dessa incrível ferramenta de divulgação, responsável por grande parte do sucesso de
tantos produtos que acabaram misturados com nossa própria história.
172 págs.
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RAIO X DAS DESIGUALDADES
Claude Armand

Em linguagem simples e direta o livro aborda
as questões da distribuição de renda dentro
de um apolitismo inédito. Apresenta um programa educacional inovador e factível para todos,
onde nada escapa a sagacidade crítica: a globalização, a constituição, a força da educação familiar, os
atavismos, a paternidade responsável ou irresponsável, a qualidade de vida, o meio ambiente, holismo, a
estatização, o liberalismo, os valores da agricultura, o
melhor remédio contra a fome, etc.
160 págs.

VOLTA DA DEUSA (A)
Feminismo e Religião
Vamberto Morais

Está em curso um notável movimento chamado de Nova Era. Tal movimento tem ligações
íntimas com a defesa do meio ambiente. Uma
completa reavaliação do erótico e de nossa vida de
hoje. O livro é abrangente abordando temas como:
o que é mulher e o que é homem; misoginia e suas
variedades; homossexualidade e religião.
112 págs.
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Técnicos
MANUAL DE TROCADORES DE CALOR,
VASOS E TANQUES
Antônio Ghizze

Este manual, baseado nas normas da API
(American Petroleum Institute), contendo inúmeros gráficos e tabelas, é indispensável a todos os
profissionais do ramo.
244 págs. Formato 20x29 cm.

MANUAL DO ENCANADOR INDUSTRIAL
Antônio Ghizze

Obra indispensável a todos os profissionais do
ramo. As matérias compiladas neste manual foram baseadas em normas, convenções e
práticas profissionais, durante anos, em diversas firmas projetistas e instaladoras.
242 págs. Formato 20x29 cm.

MANUAL TÉCNICO
DE TUBULAÇÃO INDUSTRIAL
Antônio Ghizze

Ilustrado com inúmeros gráficos, este manual é dirigido aos mestres, técnicos, supervisores, desenhistas
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– projetistas, estudantes e engenheiros, enfim, a todos os profissionais que lidam com tubulação industrial. Todas as matérias aqui compiladas foram baseadas em normas, conversões e práticas profissionais.
382 págs. Formato 20x29 cm.

PORTUGUÊS BÁSICO
PARA ESTRANGEIROS
Sylvio Monteiro

Método extremamente prático para ensino de português a estrangeiros, obedecendo aos mais modernos
princípios de linguística. Contém aproximadamente
1.500 nomes (substantivos e adjetivos), 300 verbos e
372 palavras estruturais, num total de 2.200 palavras
para aplicação em cerca de 3.750 sentenças.
318 págs.

TABELAS TÉCNICAS
DE CONVERSÃO
Antônio Ghizze

• TABELA DE AJUSTE ISA – para furo único H-7 (mecânica de precisão).
• TABELA DE CONVERSÃO DE POLEGADAS – para
milímetros até 30 polegadas. Conversão de pés para
metros; galões americanos para litros; graus, Fahrenheit para graus centígrados; libra pol. 2 para quilo;
milha para quilômetro.
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FÓRMULAS E TRIÂNGULOS
E TABELAS TRIGONOMÉTRICAS
Antônio Ghizze

• TABELAS DE VIGAS I, H, L – Com elementos de Detalhes e Resistências (Perfis Americanos).
• TABELAS DE VIGAS I, H, L – Com elementos de Detalhes e Resistências (Perfis Americanos).

TRAÇADOS DE CALDEIRARIA, FUNILARIA,
ENCANADOR INDUSTRIAL
E GEOMETRIA DESCRITIVA
Antônio Ghizze

Esta obra contém informações básicas sobre os traçados de caldeiraria, encanador industrial e geometria descritiva. Destina-se a todos os profissionais do
ramo, bem como aos desenhistas e estudantes. Contém inúmeros diagramas e tabelas.
228 págs. Formato 20x29 cm.
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