
A in ormação e 
a base para bons negócios 

A melhor maneira de você ficar informado sobre os 
acontecimentos econômicos entre os países que compõem o 

Mercado Comum do Sul é assinando a nossa revista. 

A Revista do Mercosul vem se tornando o "jornal mensal" para as 

pessoas e empresas que estão operando ou que pretendem operar 
neste mercado que está se tornando cada vez mais competitivo. 
Se informação é uma arma tão poderosa, a Revista do Jvlercosul 

está lhe dando uma boa quantidade de munição. 

---------- ------ ---------- ---------------------------- --------------------------- ----------~ . ' 
PREÇOS E FORMAS DE PAGAMENTO PARA O BRASIL : 

TIPO DE 1 ANO 1 ANO 2ANOS 2ANOS 

ASSINATURA À VISTA PARCELADO À VISTA PARCELADO 

1 ANOE 
2ANOS (A) A$ 41,00 

2 X A$ 23,00 
(8) p/ 30/60 dias (C) A$ 82,00 

3 X A$ 30,00 
(D) p/ 30/60/90 dias 

PEDIDO DE ASSINATURA · 
NOME _______________ _ 
END.: _______________ _ 

BAIRRO _______________ _ 
CIDADE. __________ ~EST.: ___ _ 
CEP _______ TEL.: _______ _ 

Estou efetuando o pagamento por: 
O Telefone (fornecer o n° do cartão de crédito} 
OCheque(s} nominal(ais} à Editora Terceiro Mundo Ltda 
D Reembolso Postal 
OVale Postal Ag. Lapa 
OAutorizo o débito no meu Cartão de Crédlto: _____ .......,que tem 

validade até __J __ 
n2docartáo: ____________ _ 

ACEITAMOS TODOS OS CARTÕES DE CRÉDITO 

DATA:__J__J_ 
ASSINATURA 

Enviar para Editora Terceiro Mundo Ltda. 
Rua da Glória, 122/12 andar· Glória· CEP: 20241-1 BO 

Rio de Janeiro - RJ. Tel: (021) 221-7511/FAX (021) 252-8455 

' 

' 1 _______________________________________________ __________ J 



Assine as duas 
• revistas que 

somam na sua 
informa~ão e 
ganhe uma 
agenda/95 de 
brinde* 
----: u-;;a;;-da-;ra~a;;naMaüsmodeios-;ião-;;;;;;ci;;;-;;r;;ia- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 

MEU PEDIDO DE: 

Assinatura anual de 
"cadernos" ou "Ecologia" 

Assinatura de 2 anos de 
"cadernos" ou "Ecologia" 

Assinatura anual de 
"cadernos" + "Ecologia" 

Assinatura de 2 anos de 
"cadernos" + "Ecologia" R$163,00 

2 X de R$ 23,00 
p/ 30/60 dias 

3 X de R$ 30.00 
p/ 30/60/90 dias 

3 X de R$ 30,00 
p/ 30/60/90 dias 

4 X de R$ 45,00 
p/ 30/60/90/120 dias 

CUPOM OE PEDIDO PARA UM AMIGO 

D cadernos D Ecologia Agenda de brinde: D Mod. A D Mod. B 

Nome: _________________ _ 

Endereço: _________ _______ _ 

Bairro: _________________ _ 

Cidade: ________ Estado: 

CEP: _____ _ _ _ Te!,: 

Profissão: 

Editora Terceiro Mundo Ltda. · Depf- de Assinaturas 
Rua da Glória, 122 -1 º andar - Glória -CEP 20241-180 -Rio de Janeiro, RJ 

PEÇA TAMBÉM PELOS TELS (021) 221-7511 

D Assinatura "cadernos" D Assinatura "Ecologia" 
Minha agenda de brinde é: D Mod. A D Mod. B 
Nome: ______________ _ 

Endereç o: _____________ _ 

Bairro: 

Cidade: ________ Estado: 

CEP: ___ ___ Te/.: --------
Profissão: 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
Minha opção de pagamento é: (A) 

(E) 
( B) 
(F) 

( e l 
( G) 

( D ) 1 
( H ) 

A opção do meu amigo é: (A) 
(E) 

Estou efetuando meu pagamento por: 

( B) 
(F) 

( e l 
( G) 

(D) 
( H) 

0Cheque(s) nominal(ais) à Editora Terceiro Mundo Ltda. 

0 Reembolso Postal 

0 Por Telefone (fornecer o nº do cartão de crédito) 

0 Vale Postal Ag . Lapa 

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

de crédito : , que tem validade atL _/_ 
(nome do cartão) 

Nome do titular do Cartão 

Nº do Cartão 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ACEITAMOS TODOS OS CARTÕES DE CRÉDITO 

DATA:_/_/_ OU PELO FAX (021) 252-8455 

L - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _eo:.'.:ª~- - -



OSHERDEIROSDOPODER 
Francisco A. Doria e outros 
Rastreando a história de al
gumas farmlias no Brasil, o 
autor mostra o modo ªde pai 
para fiho' que caracteriza a 
transmissão de poder da eltte 
dirigente em nosso país, com 
uma análise sociológica 
apoiada numa rica exposição 
de árvores genealógicas. 
R$18,60 209 PP 
cod.405 

BECO DAS GARRAFAS -
UMA LEMBRANÇA 
Marcello Cerqueira 
Com narração leve, o roman
ce desfila personagens que 
habitaram um certo quartei
rão da Copacabana dos anos 
60, onde nasceu a bossa
nova e onde marginais, boê
mios, trabalhadores, em
presários e prostitutas con
viviam pacificamente. 
198 pp cód. 357 R$14,00 

JOHN DEWEY 

CONDOMÍNIO 
DO DIABO 
AlbaZaluar 
O livro reúne ensaios publi
cados sobre dois aspectos 
destacados pela antropólo
ga em suas pesquisas: o 
efeito devastador do crime 
organizado sobre os jovens 
da periferia urbana e a inca
pacidade do Estado de atin
gir os processos de oonver
são destes jovens à carreira 
criminosa. O livro tenta des
montar a máquina destes 
'círculos infernais', para ir em 
busca de urna sociedade de 
paz, justiça e liberdade. 
278 pp cód. E-351 
R$ 24,50 

INTEGRAÇÃO, REGIÃO E 
REGIONALISMO 
Lena Lavinas, Liana da Fro
ta Carleial e M. Regina Na
buco 
Dezesseis ensaios abor
dam temas como diferen
ciações regionais dos mer
cados de trabalho no Brasil, 
Mercosul, territorialização 
em economia global, meio 
ambiente e relações econô
micas internacionais 
R$ 24,00 316 PP 
cod. 418 

A SAGRAÇÃO DA LIBER
DADE- HERÓIS E MÁRTI
RES DA AMÉRICA 
LATINA 
Vários autores 
Trabalhos apresentados 
em seminário que juntou 
historiadores e ensaístas la
tino-americanos no Rio, em 
comemoração dos 200 
anos de Tiradentes. Simón 

Bolívar, José Martí e outros 
são tratados de forma criati
va e original. 182 pp 
cód. 353 R$ 13,00 

O NOVO ORIENTE MÉDIO 
Shlmon Peres 
Os bastidores do histórico 
Tratado de Paz entre Israel 
e a Organização para a Li
bertação da Palestina e as 
propostas do dirigente is
raelense Shimon Peres 
para um Oriente Médio com 
paz e prosperidade 
R$19,00 264 PP 
cod. 413 

COLAPSO DA CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA NO 
BRASIL 
Organizado por Ana Maria 
Fernandes e Fernanda Sobral 
Um convite à reflexão sobre 
os impasses e limites deste 
setor da vida nacional, atra
vés de textos de Benício 
Viero Schmidt, Brasilmar 
Nunes, Ivan Rocha, Miche
langelo Trigueiro e Ronaldo 
Conde Aguiar. 152 pp 
R$10,00 
E341 

LIBERATA 
A lei da ambigüidade 
Keila Grinberg 
Através da escrava Libera
ta, um personagem real, a 
autora mostra parte da his
tória do direito brasileiro. 
Também são enfocadas as 
relações entre o público e o 
privado no Brasil do século 
XIX 
R$11,00 122pp 
cod. 412 

PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO 
NA ESCOLA 
Elaboração, acompanhamento 
e avaliação 

Uma filosofia para educadores em 
sala de aula 

POLÍTICA BRASILEIRA DE 1945 A 
1990-UMAVISÃONACIONALISTA 
Oswaldo Lima Filho 

Angelo Dalmás 
O encontro de pessoas, por meio do 
diálogo e do debate, provoca cresci
mento pessoal e comunitário, 
tornando possível uma educação 
mais humana e participativa. O plane
jamento a serviço de uma proposta 
libertadora 
R$11,50 142pp cod. 414 

Marcus Vinicius da Cunha 
.A face de um educador que se for
mou na sala de aula e destinou seu 
trabalho a uma reflexão filosófica e 
uma aplicação prática. Suas pro
postas continuam válidas nos dias 
de hoje 
R$8,80 
PP 89 
cod.415 

Uma visão aprofundada dos princi
pais temas que estiveram 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 

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

A FOME COM A VONTADE 
DE COMER 
Monique Deheinzelin 
Uma tentativa de abrir para os adultos 
a possibilidade de mergulhar no uni
verso sincrético e poético das 
crianças. Uma proposta curricular de 
educação infantil 
R$17,50 
215 PP 
cod . 410 

PENSAR PELO AVESSO 
Benjamin Coriat 
O economista francês analisa no livro 
o modelo de administração e geren
ciamento adotado nas empresas do 
Japão, levando em conta a própria 
mentalidade japonesa, determinante 
para as relações de trabalho existen
tes no país. Coriat mostra quais os 
aspectos da experiência japonesa 
que poderiam ser transferidos ou 
não para o Brasil, no qual esteve di
versas vezes. 
209pp 
400 
R$14,80 

CUBA CHEGA LÁI 
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 governo e à solidariedade 
internacional. 
406 PP 
E349 
R$10,00 



COLETÂNEA DE TEXTOS GEO
GRÁFICOS DE ANTONIO TEIXEI
RA GUERRA 
Antonio José Teixeira Guerra (org.) 
Trabalhos de autoria do geógrafo fa
lecido em 1968. Estudos sobre sam
baquis, lateritas, águas subterrâneas, 
alteração de sedimentos e aspectos 
do Amapá, Guaporé e Rio Branco 
R$28,00 
440pp 
cod. 416 

O SUJEITO DA EDUCAÇÃO 
Estudos foucaultianos 
Tomaz Tadeu da Silva (org.) 
Reúne estudos e ensaios escritos 
numa perspectiva foucaultiana com 
relação à análise da edycação. Pes
quisadores da América, A/rica e Euro
pa analisam o tema 
R$ 22,50 
258 pp cod. 411 

~ 

NO TEMPO DE VARGAS 
Francisco Antonio Doria 
Memórias, reflexões e documentos sobre os dois governos 
de Getúlio Vargas. Análise dos usos e métodos que carac
terizam o período e os grandes acontecimentos daquele 
momento fundamental da história brasileira. 
170 PP 
cód.356 
R$12,80 

NEOLIBERALISMOJ QUALIDADE 
TOTAL E EDUCAÇAO 
Pablo A. A. Gentili e Tomaz Tadeu da Silva (org.) 
Vários autores analisam criticamente as propostas neo
liberais, que definem a escola como mercado, alunos e 
pais como consumidores e o direito à educação como 
mercadoria 
cod. 409 
204pp 
R$18,60 

A MULHER QUE VIROU BODE 
Jurema Finamou'r 
Livro de memórias da brasileira que participou ativamente 
da política, exilou-se, correu mundo, voltou a seu país e foi 
presa. Depoimento comovente. 
R$10,00 
328 pp 
cod. 407 

DO MUNDO DA LEITURA PARA A LEITURA 
DO MUNDO 
Marisa Lajeio 
Dirigido a professores, historiadores, educadores e escri
tores, o livro aborda valores e funções atribuídos à litera
tura infante-juvenil na escola. Na segunda parte, análises 
sobre textos literários. 
109pp 
cód. 359 
A$ 8,00 

r- --- ---------- ------ ---- ---------- ------------- --- ---- ---- ------- . --- ---- ---------- ------------- ------- --- -- -------------, 
' 

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 R$ 

Cartão N2 

ACEITAMOS TODOS OS CARTÕES OE CRÉDITO 

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

CÓD. QUANT. 

1 

' .-
Cadernos n2 182 

' --- ------ ---- --- --- ----- -- --- ---- --- --------------- ------ -----------------------------------·--------- -------- ----- ..,.ç;_ _J 

Enviar paa Editora Terceiro Mundo Uda. • Depto. de Assinaturas• Rua da Glória, 122 -12 andar• Rio de Janeiro -RJ • CEP 20241-180 • Telex: 21 33054 CTMB BR 
PEÇA TAMBÉM PELO TELEFONE (021) 221-7511 OU PELO FAX (021) 252-8455 




