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_ E FOGÃO 
Celso Japiassu e 
Nei Leandro de Castro 
Receitas em versos em que 
os autores aliam conheci
mento poético e experiência 
culinária . Um resgate da co
zinha brasileira com pitadas 
da alemã, da francesa e da 
italiana. Ao lado das recei
tas em forma de soneto, es
tão também os ingredientes 
necessários ao prato. 
101 pp Cod. 432 
R$ 18,00 

Silviano Santiago 

EM LfBERDADE 

• EM LIBERDADE 
Silviano Santiago 
O poeta inconfidente Cláu
dio Manuel da Costa no sé
culo XVIII, o romancista 
Graciliano Ramos na déca
da de 30 e o jornalista Wla
dimir Herzog encontram-se 
na ficção do crítico Silviano 
Santiago. O livro analisa o 
papel do intelectual frente a 
regimes intolerantes. 
254 pp Cod. 253 
R$ 19,00 

RAINHAS DO CRIME 
Ótica feminina no romance policial 
Sonia Coutinho 
As autoras das séries de 
detetive de saias come-
çam a aparecer nos anos 
70, coincidindo com um 

· período em que as mulhe
res conquistam acesso a 
novas áreas profissionais. 
A detetive feminina tem 
certo heroísmo selvagem 
e um modo particular de 
ver o mundo. 
130 pp 
R$ 15,00 

Escritos da 
Maturidade 

Cod. 431 

t 

• ESCRITOS DA MATURIDADE 
Albert Einstein 
Ciência, religião, racismo, 
educação e relações sociais 
são abordados nas reflexões 
do cientista que revolucio
nou o mundo moderno atra
vés da Teoria da Relativida
de. Ele acredita no socialis
mo com liberdade, ataca o 
consumismo capitalista e o 
cerceamento da liberdade. 
303 pp Cod. 434 
R$ 18,00 

RELATÓRIOS 
Graciliano Ramos 
O então prefeito de Palmeira dos 
Índios traça, nos relatórios que en
via ao governador, um admirável 
painel da política do interior do 
Brasil agrário do início do século. 
No volume, comentários de um 
sociólogo, dois jornalistas, um es
critor e um ator sobre Gradliano. 
140 pp Cod. 430 
R$10,00 

COLETÂNEA DE TEXTOS GEOGRÁFICOS 
Antonio José Teixeira Guerra (org.) 
Trabalhos de autoria do geó
grafo falecido em 1968. Estudos 
sobre sambaquis, làteritas, 
águas subterrâneas, alteração 
de sedimentos e aspectos do 
Amapá, Guaporé e Rio Branco. 
440 pp Cod. 416 
R$ 28,00 

ITAMAR, O HOMEM QUE REDESCOBRIU O BRASIL 
José de Castro Ferreira 
Ex-consultor geral da Repúbli
ca, o autor conviveu com 
Itamar Franco durante mais de 
três décadas e traça a trajetó
ria do ex-presidente, além de 
contar histórias sobre os bas
tidores da política 
284 pp Cod. 436 
R$ 17,00 

PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO 
NA ESCOLA 
Elaboração, acompanhamento e avaliação 
Angelo Dalmás 
O encontro de pessoas, por meio 
do diálogo e do debate, provoca 
crescimento pessoal e comunitá
rio, tomando possível uma edu
cação mais humana e partici
pativa. O planejamento a serviço 
de uma proposta libertadora. 
142 pp Cod. 414 
R$14,00 

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



Francisco A. Daria e outros Alba Zaluar 
1, 

' Rastreando a história de algu- O livro reúne ensaios publica
dos sobre dois aspectos des
tacados pela antropóloga em 
suas pesquisas: o efeito devas
tador do crime organizado so
bre os jovens da periferia ur
bana e a incapacidade do Es
tado de atingir os processos de 
cmwersão destes jovens à car
reira criminosa. O livro tanta 
desmontar a máquina destes 
"círculos infernais", para irem 
busca de uma sociedade de 
pas, justiça e liberdade. 

mas familias no Brasil, o au
tor mostra o modo "de pai 
para filho" que caracteriza a 
transmis.são do poder da elite 
dirigente em n0&50 país, com 
uma análise sociológica 
apoiada numa rica exposição 
de árvores genealógicas. 
209 pp Cod. 405 
R$ 19,00 

CUBA CHEGA LÁ 
Jurema Finamour 
O livro fala sobre as desco
bertas, invenções, realiza
ções científicas, tratamentos 
e curas de várias enfermida
des. Em meio a mais de 30 
anos de bloqueio econômi
co que asfixiou a economia 
cubana, o país sobrevive 
graças aos esforços do povo 
e do governo e à solidarie
dade internacional. 
406 pp Cod. E-349 
R$ 20,00 

PENSAR PELO AVESSO 
Benjamin Coriat 

278 pp Cod E-351 
R$ 25,00 

A FOME E A VONTADE DE COMER 
Monique Deheinzelin 
Uma tentativa de abrir para 
os adultos a possibilidade de 
mergulhar no universo sincré
tico e poético das crianças. 
Uma proposta curricular de 
educação infantil. 
215 pp Cod. 410 
R$ 18,00 

O economista francês analisa no livro o modelo de administra
ção e gerenciamento adotado nas empresas do Japão, levando 
em conta a própria mentalidade japonesa, determinante para 
as relações de trabalho existentes no país. Coriat mostra quais 
os aspectos da experiência japonesa que poderiam ser transferi
dos ou não para o Brasil, no qual esteve diversas vezes. 
209 pp Cod. 400 R$16,00 

Nome: ________________ ___ _____ _ 

Endereço: _______________________ _ 

Bairro: _ ___________ Cidade: __________ _ 

Estado: ____ CEP: _ ______ __ Tel.: _______ _ _ 

Profissão: _ _ _ __________________ _ 

Assinale a forma de pagamento do(s) seu(s) pedido(s): 

) Por. telefone (fornecer o nº do cartão de crédito) 

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

) Vale Postal·- Agência Lapa 

) Pagarei por reembolso postal 

) autorizo débito no meu cartão _____ _ ___ _ ______ _ 

que tem validade até _ _ ~_ no valor de R$ _________ _ 

Cartão nº: 

Aceitamos todos os cartões de crédito 

Data Assinatura do comprador 

INTEGRAÇÃO, REGIÃO E REGIONALISMO 
Lena Lavinas, Liana da Frota 
Carleial e M. Regina Nabuco 
Dezesseis ensaios abordam temas 
como diferenciações regionais dos 
mercados de trabalho no Brasil, 
Mercosul, territorialização·em eco
nomia global, meio ambiente e re
lações econômicas internacionais. 
316 pp Cod. 418 
R$ 24,00 

A MULHER QUE VIROU BODE 
Jurema Finamour 
Livro de memórias da brasilei
ra que participou ativamente 
da política, exilou-se, correu 
mundo, voltou a seu país e foi 
presa . Depoimento comovente. 
328 pp Cod. 407 
R$ 20,00 

CHATÔ, O REI DO BRASIL 
Fernando Morais 
A vida de um dos brasileiros 
mais poderosos e controverti
dos deste século. Dono de um 
império de quase 100 jornais, 
revistas, rádios e TVs, Assis 
Chateaubriand atuou como um 
cidadão acima do bem e do mal 
entre as décadas de 1910 e 1960. 
732 pp Cod. 435 
R$ 31 ,00 

Código Quantidade 

Cadernos 185 

Enviar para Editora Terceiro Mundo Ltda. 
Depto. de Assinaturas - Rua da Glória, 122/1° andar 

Rio de Janeiro - RJ - CEP 20241-180 
Peça também pelo tel. (021) 221-7511 ou fax: (021) 252-a455 



Assine as 
• revistas que 

somam na sua 
informa~ão e 
ganhe mais 
três meses 
de brinde 
----------------------------------

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" A$ 163,00 

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

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

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

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

CUPOM DE PEDIDO PARA UM AMIGO 

D cadernos D Ecologia 
Nome: _________________ _ 

Endereço: ________________ _ 

Bairro: _______________ ___ _ 

Cidade: ________ Estado: _ ______ _ 

CEP: ________ Te/.: _ ______ _ 

Profissão: 

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

Nome: ______________ _ 

Endereço: 

Bairro: 

Cidade: _ _______ Estado: 

CEP: ______ Te/.: _____ _.:___ 

Profissão: 
Minha opção de pagamento é: ( A ) 

( E ) 

A opção do meu amigo é: ( A ) 
( E ) 

Estou efetuando meu pagamento por: 

( 8 ) 
(F ) 

( 8) 
(F ) 

(e) 
( G) 

(e) 
( G) 

( D ) 
( H ) 

(D) 
( H) 

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

0 Reembolso Postal 

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

0 Vale Postal Ag . Lapa 

D De acordo 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 
Editora Terceiro Mundo Ltda, • Deptº de Assinaturas 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Rua da Glória, 122 -1 º andar -Glória -CEP 2Q241-180 -Rio de Janeiro, RJ .... 
PEÇA TAMBÉM PELOS TELS (021) 221 -7511 ~ ACEITAMOS TODOS os CARTÕES DE CRÉDITO .... 

OU PELO FAX (021) 252-8455 =a DATA: _/__ /_ 
'-----------~-------~ w Comprador L ________________________________ _ 



I• I 

Apresente, todos os meses, pelo 
menos 4 pessoas para 

1 conhecerem nossas revistas. 
; Podem ser seus amigos(as}, 
1 • alunos(as}, professores(as}, 

colegas de curso ou trabalho. 

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

INDICAÇÕES 

1 Nome: 
End .: ________________________ _ 

Bairro : _______ Cidade: _____ UF: CEP: ___ _ 

Profissão: Tel.: 

Bairro: _______ Cidade: _____ UF: CEP: ____ _ 

Profissão: Tel. : 

3 Nome: 
End .: ________________________ _ 

Bairro : _______ Cidade: _____ UF: CEP: ____ _ 

Profissão: Tel. : 

4Nome: 
End .: ________________________ _ 

Bairro : _______ Cidade: _ _ ___ UF: CEP: ___ _ 

Profissão: Tel.: 

REMETENTE 
Se dentro de até 6 meses algum indicado 
tornar-se assinante por intermédio de mala 
direta oriunda exclusivamente desta promoção, 
desejo como brinde, pela ordem: 

Código de brinde 

12 ( ...•... ) 22 ( .•..•.• ) 32 ( •..•••. ) 

Nome: ___ ______ ____ _ 

End .: ______________ _ 

Bairro : _ _____ ____ ___ _ 

Cidade: _ _________ UF: 

CEP: _ ______ Tel. : _ _ ___ _ 

Profissão : _ _ __________ _ 

Data: __ ! __ ! __ 

Sou:o L . d b eItor e anca 

D Assinante da revista: D CTM D ECO 

D Indicado por leitor de: D CTM D ECO 

Assinatura do remetente 

IMPORTANTE: 
Enviar para editora Terceiro Mundo Ltda. 1 _ No caso de duplicidade de indicados prevalece a primeira. j 
Rua da Glória, 122 -1 º andar - Glória Após o prazo, será considerada como indicação, a do 2 11 re:metente. 
CEP 20241-180 -Rio de Janeiro , RJ 2 - Com a finalidade de aumentar as probabilidades de assinatura, 

___ D_e,__pt_o_d_e_as_s_in_at_u_ras_ -_FAX_,_(0_21_,_)_2_52_-8_45_ 5 __ _,__~o _remetente pod_e __ mandar __ mais __ n _o _mes __ ern ... U:l.!.ª .ç ·ªº···ªº-~~-ª -~---


