
MONTE SUA BIBLIOTECA, 
INTEIRAMENTE GRÁTIS! 

Apresente, todos os meses, 3 pessoas 
para conhecerem "cadernos". 
Podem ser seus amigos(as), alunos(as), 
professores(as),colegas de curso ou trabalho. 
O importante é que sejam pessoas que vão gostar 
de "ler a nossa diferença". 

COMO FUNCIONA E COMO VOCÊ GANHA. 
As pessoas indicadas receberão 1 exemplar 
(de arquivo) da revista. Para cada 
uma que tornar-se assinante você ganha 
1 livro de sua escolha, dentre os livros 
brinde do mês. 

INDICAÇÕES: 

Nome: ...................................... .. ..... ... ....... ..... .... ... .. .... .. ........................ . 

End: ..... ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. ... .. .. ... . . . . . . . .. .. ... . . . . . .. .. .. .. . .. ... .. .. .. . .. . . ... .. . . ... . Se dentro de até 2 meses algum indicado 
Bairro :......... .. ................. ............................................. .. ....... ... ..... .. ........ tornar-se assinante por intermédio de mala 
Cidade: ........................................................................... UF: ............... direta oriunda desta promoção, desejo como 

brinde, pela ordem: CEP: ........................... ..... ... .... ...... Tel. : .... ............................................ . 
Em relação ao remetente o indicado é: 
( ) amigo(a) ( )colega de trabalho ) professor(a) 
( ) aluno(a) ( )colega de curso Código do brinde 

Nome: ........................... ....... .... ..... ............ .. ................... ... ...... ..... ..... .... . 
End: ............................................. .......... .... ..... , ... ..... ... .. .......... .............. . 
Bairro: ................ ........ .. ... .... ..... ................... .... ....... ............... .... ............ . 
Cidade: .... · ......................................... ... ...... .... .... .. .. ..... .... UF: .............. . 
CEP: ................... ... .... , .................. Tel. : ........ .. ...................................... . 
Em relação ao remetente o indicado é: 
( ) amigo(a) ( )colega de trabalho 
( ) aluno(a) ( )colega de curso 

) professor(a) 

Nome: ............... .. ....... ......... ....... ..... ................ .......... ..... ........ , 
End: .......... ... ...... .......... ..... ........ ........ ......... ... ...... .. ................ . 
Bairro: ................................................................................... . 
Cidade: ..................... ........... .... ....... .. ............... UF ............... . i 

~~!i~~ã~: ........... :::::::: .. : .... .... : ............ : .. :::: .. ::.- .... :.~~1 .. _: ................... .... ............ .. ............ .............. , , 
Nome: ............. ...... .... ........... ....... ..... ........ .... ...................................... .. . . O Sou assinante de cr.tlt.nios 
End: ................ .......... .... .......... ......... ... ... ....... .. ....... ......... ... ....... .. ....... ... . 
Bairro: ..... ................ ............ ... ......... ..... .... ....... ..... ............ ..... ................ . Data: __ / __ / __ 

Cidade: ....... .. .. .... .... .. ...................... .. .. .. ........ .. ......... .. ..... UF: ........ .. .... . 
CEP: .... .... ...... ........ ........... ............ Tel.: ... .. ......... ..... ..... ......... .. ............. . 
Em relação ao remetente o indicado é: Assinatura do rementente 
( ) amigo(a) ( )colega _de trabalho ) professor(a) 
( ) alunn(a) .( )colega de curso 
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DESCRIÇÃO 
DAS OPÇÕES 

Assinatura anual 
2chequesde 

de "cadernos" ou R$23,00 

"Ecologia" p/ 30/60 dias 

Assinatura anual 
2chequesde 

de "cadernos" + R$ 88,00 R$46,00 
"Ecologia" p/ 30/60 dias 

CUPOM DE PEDIDO PARA UM AMIGO 

D cadernos D Ecologia 
Nome: _______________ _ 

Endereço: ______________ _ 

Bairro: _______________ _ 

Odade: _______ Estado: _ ____ _ 

CEP: ________ Te/.: ______ _ 

Profissão: 

Editora 'Terceiro M111do Ltda • Depf- de Assinaturas 

MEU PEDIDO DE: 
D Assinatura "cadernos" D Assinatura "Ecologia" 

Nome: _____________ _ 

Endereço: 

Bairro: 

Odade: _______ Estado: 

CEP: _ _____ Te/.: -------

Profissão: 

Minha opção de pagamento é: ( A ) ( B) ( e l (D) 

A opção do meu amigo é: ( A ) ( B) ( e l (D) 

Estou efetuando meu pagamento por. 

D Cheque(s) nominal(ais) à Editora Terceiro Mundo Ltda. 

D Reembolso Postal 

D Por Telefone (fornecer o n° do cartão de crédito) 

D Vale Postal Ag. Lapa 

D De acordo com a opção feita, autorizo o débito no cartão 

de crédito: , que tem validade até / 
(nome do cartão) - -

Nome do titular do Cartão 

N11 do Cartão 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rua da Glórta, 122 - 1v andar-Glórta-CEP 20241-180-Rio de Janeiro, RI 
PEÇA TAMBÉM PELOS 'TELS (021) 252-7440/232-3372 ACEITAMOS TODOS OS CARTÕES DE CRÉDITO 

OU PELO FAX (021) 252-8455 DATA: _/__/._ 
Comprador L ________________________________ _ 
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MÃES DE ACARI - UMA 
HISTÓRIA DE LUTA CON
TRA A IMPUNIDADE 
Carlos Nobre 
A tragédia do desapareci
merto de 11 pessoas, se
qüestradas e mortas na Bai
xada Fluminense em 1990. A 
peregrinação das mães das 
vitimas em busca de justiça 
172 PP 
E337 
R$12,00 

Com a ·palavra 
LEONEL 
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COM A PALAVRA, LEONEL 
BRIZOLA 
Oswaldo Maneschy, Mada
lena Sapucaia, Paulo Becker 
Trechos de entrevistas, dis
cursos e textos em que o 
ex-governador do Rio de 
Janeiro expõe seu pensa
mento político e sua visão 
de mundo, . respondendo a 
situações cotidianas no pe
ríodo de 1991 a 94. 214 pp 
E 345 R$ 10,00 

A CONSTITUIÇÃO NA HISTÓRIA -
ORIGEM E REFORMA 

SOCIALISMO 
Émile Durkheim 
e Max Weber Marcello Cerqueira 

O BARNABÉ 
DE BRASÍLIA 
Flávio Bruno 
Von Sperling 
Os bastidores da cons
trução da capital do país, 
vistos e mostrados com 
bom humor por um dos 
pioneiros na vida de Bra
sília. Memórias e história se 
misturam. 
177 PP 
E 333 
R$12,00 

ALMANAQUE 
BRASIL 1993/94 
Editora Terceiro Mun
doAvan Alves 
Publicação voltada para a 
discussão de um projeto 
nacional. 
Formação da nacionalidade 
brasileira, conjuntura atual, 
povo e instituições, ativida
des produtivas, roteiro da ci
dadania e suporte estatísti
co com 60 quadro e tabelas 
atualizadas. Complementa 
o Guia do Terceiro Mundo, 
cuja nova edição está sen
do preparada. 
327pp E 318 

R$ 19,00 

VISÕES 00 GOLPE DE 1964 
Maria Celina D'Araujo, Glái.cio 
A D. Soares e Celso Castro 
O livro reúne depoimentos 
de militares que vieram a 
ocupar posições de relevo 
no sistema de informações 
criado a partir de 1964. A 
obra nos faz rever páginas 
da história recente do país, 
desde a renúncia de Jânio 
Quadros em 1961 até apos
se de Costa e Silva, em 67 
256 pp 
E346 
R$15,00 

O CORONEL TEM UM SE
GREDO: PAULO WRIGHT 
NÃO ESTÁ EM CUBA 
Debora Jan Wrigth 
A história dramática de 
Paulo Stuart Wright, filho 
de missionários, ex-depu
tado estadual e dirigente 
de uma organização clan
destina de 1964 a 1973, 
contada por sua sobrinha. 
Ele é um dos desapareci
dos durante a ditadura mi
litar brasileira. 
132 pp 
E 331 
R$12,00 

1994- IDÉIAS PARA UMA 
ALTERNATIVA DE ES· 
QUERDA 
Vários autores 
Os autores (intelectuais, 
mi litantes ou simpatizan
tes do PT) desenvolvem 
propostas para um gover
no popular e democrático 
no Brasil 
195 pp 
R$ 10,00 

OS DONOS 
DO CONGRESSO 
A farsa na CPI do 
Orçamento 
Gustavo Krieger, Fernando 
Rodrigues e Elvis Cesar Bo
nassa 
Uma análise aprofundada 
e ágil sobre um dos maio
res escândalos políticos 
brasileiros dos últimos 
tempos. A informação a 
serviço da consciência na
cional. Prefácio de Boris 
Casoy, 
237 pp 
E335 
R$ 8,00 

SHORTCUTS
CENAS DA VIDA 
Raymond Carver 

O autor examina as constituições de 
diversos países, desde a época da 
Revolução Francesa até nossos dias. 
Com uma visão erudita e corajosa da 
história, mostra os choques políticos 
que se escondem debaixo da redação 
das leis, desnudando o real funciona
mento do poder 

Organizado por Luis Carlos 
Fridman 

Com prefácio do cineasta Robert 
Altman, responsável pela versão ci 
nematográfica do livro, esta obra 
reúne pequenos contos sobre gente 
comum. Sua grande qualidade é 
dar emoção e significado a fatos 
aparentemente destituídos de gran
deza 

439 PP 
E 347 A$ 28,77 

Dois grandes autores clássicos da so
ciologia discorrem sobre o futuro e a 
possibilidade da justiça social plena. 
São ensaios e conferências inéditas 
em português, com análises às vezes 
até proféticas 
128 PP 
E 344 A$ 11,50 

179 PP 
E 348 A$ 12,14 

ATENÇÃO: Se, por motivo de Insuficiência de estoque, faltar algum livro de seu pedido, 
a entrega será feita parcialmente e completada posteriormente. 

"FICAR COM" 
Jacqueline Chaves 
Um fenômeno recente que ocorre 
sobretudo na adolescência é anali
sado neste volume, originalmente 
uma tese de mestrado. Seria uma 
nova forma de relacionamento cria-

: da pelos jovens, ou a falta de 
1 compromisso do "ficar com" reflete 
apenas uma sociedade consumista 
e anti-social? 
154 PP 
E 336 
A$ 14,43 

PARTICIP_AÇÃO PÇ)PULAR, 
EDUCAÇAO E SAUDE 
Organizado por Victor Valia 
e Eduardo Stotz 
Os artigos do livro foram produzidos 
por membros do Grupo de Trabalho 
Participação Popular do Programa 
de Apoio à Reforma Sanitária da 
Fundação Oswaldo Cruz. Os te
mas vão desde as práticas 
alternativas nestas áreas até as 
lutas ambientais 
160 PP 
E 343 
R$ 8,00 

CUBA CHEGA LÁ! 
Jurema Finamour 
O livro fala sobre ·as descobertas, in
venções, realizações científicas, 
tratamentos e curas de várias enfer
midades. Em meio a mais de 30 anos 
de bloqueio econômico que asfixiou a 
economia cubana, o país sobrevive 
graças aos esforços do povo e do go
verno e à solidariedade internacional. 
406pp 
E 349 
R$ 10,00 
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RETRATOS E FATOS DA 
HISTÓRIA RECENTE 
Carlos Castello Branco 
O famoso jornalista traça os perfis de 
gente que aiudou a construir a Histó
ria recente brasileira, desde Jango e 
Jânio Quadros a Itamar Franco 
205 PP 
E 338 R$14,70 

COLAPSO DA CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA NO BRASIL 
Organizado por Ana Maria Fernandes 
e Fernanda Sobral 
Um convite à reflexão sobre os impas
ses e limites deste setor da vida 
nacional, através de textos de Benício 
Viera Schmidt, Brasilmar Nunes, Ivan 
Rocha, Michelangelo Trigueiro e Ro
naldo Conde Aguiar 
152 pp 
E 341 R$ 10,00 

CUBA SIM, BLOQUEIO NÃO 
Jurema Finamour 

1 ' ' . 

Na série "Panfleto", a autora trata do bloqueio norte-ame
ricano imposto à ilha do Caribe, das relações comerciais 
internacionais que na prática furam este bloqueio e das 
perspectivas do regime cubano, que tem recebido solida
riedade de muitos países. 
66 PP 
E-314 R$ 4,00 

A INSÂNIA - DA RADIOATIVIDADE À AIDS 
Jurema Finamour 
A autora examina a possibilidade de a Aids ter sido fabri
cada no laboratório e informa sobre os sis\emas de preve
nir e tratar a doença de vários países, entre eles Cuba e 
Suíça. Trata também dos desastres nucleares e dõ perigo 
que representam as usinas. 
62 PP 
E-315 A$ 4,00 

POLfTICA BRASILEIRA DE 1945 A 1990- UMA 
VISÃO NACIONALISTA 
Oswaldo Lima Filho 
Uma visáo aprofundada dos principais temas que estive
ram em discussão nas últimas décadas no Brasil, sempre 
com a perspectiva de identificar, analisar e defender o real 
interesse nacional 
324 pp 
E-340 R$ 18,70 

CUBA EXPORTA SAÚDE, NÃO ARMAS 
Jurema Finamour 
O tema é o sistema de saúde cubano e os avanços 
da medicina na ilha, tratando também da solidarie
dade e do tratamento que o regime de Fidel Castro 
tem dado às vítimas soviéticas da catástrofe de 
Chernobyl. 
74pp 
E-316 AS 4,00 

r----~ ------------------------- ---- -----------------------------------------------------------------------------------, 
OBS: Após a validade cobraremos preços atualizados ' 

Nome .. . 

Endereço 

Bairro . . . 

Estado .. ... .... . .. CEP. . . . . . . 

Profissão . . ... . ...... . ... . 

.Cidade. 

.Tel . . 

Assinale a forma de pagamento do(s) seu(s) pedido(s). 
( ) Cheque(s) nominal(is) em anexo à Editora Terceiro Mundo Ltda 
( ) Vale Postal -Agência Lapa ( ) Assinante ( ) Não-assinante 
( ) Pagarei por Reembolso Postal 
( ) Autorizo débito no meu cartão . . . . . . . . . . . . . 

Que tem validade até / No valor de CR$ 

ACEITAMOS TODOS OS CARTÕES OE CRÉDITO 

CÓD. QUANT. 

' 1 

' 1 

' ' ' 1 
1 
1 
1 

' 1 
1 
1 Data: ....... ./ .... ... ./ ....... . Assinatura do comprador 

Cadernos n° 175 : 
1 

L-------------------------------------------------------------------------------------- -- ------ --------------------~ _j . ' 

Enviar para De~o. de Assinaturas • Edltqra Terceiro Mundo Ltda. • Rua da Glória, 122 -12 andar• Rio de Janeiro. RJ • CEP 20041-1 ao • Telex: 21 33054 CTMB BR 
PEÇA TAMBEM PELOS TELEFONES (021) 252-7440/232-3372 OU PELO FAX (021) 252-8455 


