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O POVO BRASILEIRO 
Darcy Ribeiro 
O livro mais ambicioso de 
um dos nossos mais atuan
tes intelectuais e políticos. 
Reúne reflexões e estudos 
de mais de 30 anos para 
mostrar como os brasilei
ros se vieram fazendo a si 
mesmos para serem o que 
hoje somos. A busca da 
identidade nacional por 
um autor que confessa es
crever com o propósito de 
influir sobre as pessoas e 
modificar a realidade. 
470 pp Cód. 443 
R$ 22,00 t 
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LAMARCA 
O CAPnJ10 DII GUERRI.J!A ---

LAMARCA, 
O CAPITÃO DA GUERRILHA 
.Emiliano José e 

• 
Oldack de Miranda 
Trajetória do militar que 
abandonou o Exército 
para aderir à luta arm·ada 
contra a ditadura militar 
nos anos 70. O livro ser
viu de base para o filme 
sobre a vida de Carlos 
Lamarca. 
169 pp 
R$ 20,00 

Cód.445 

O BRASIL COMO PROBLEMA 
Darcy Ribeiro 
As questões brasileiras 
vistas com os olhos "in
dignados" de Darcy. Uma 
análise apurada dos ar
tifícios da "indoutrina
ção direitista" e dos "ve
lhos discursos da es
querda". O antropólogo 
propõe um novo discur
so, "socialmente respon
sável e suficientemente 
ambicioso para definir 
os desígnios mais altos 
para o Brasil" . 
326 pp Cód 444 
R$ 20,00 t 
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O EXÉRCITO SOVIÉTICO f 
NA li GUERRA MUNDIAL 
Leonid Ieremeev 
A humanidade comemora os 
50 anos da vitória da guerra 
contra o nazismo. A partici
pação da União Soviética nes
sa vitória foi, sob todos os as
pectos, decisiva. O livro é um 
relato dramático e fartamen
te documentado desse mo
mento histórico. 
127 pp Cód. 440 
R$12,00 

A DIFÍCIL IGUALDADE 
Fanny Tabak e Florisa Verucci 
(organização) 
Embora presente nas constituições 
da maioria dos países civilizados, 
a igualdade entre homens e mu
lheres ainda está longe de aconte
cerna prática. O Instituto Interna
cional de Sociologia Jurídica de 
Oflati, País Basco, Espanha, estu
da o assunto e o livro reúne textos 
de pesquisadores da instituição. 
181 pp Cód. 441 
R$ 16,00 

COLETÂNEA DE TEXTOS GEOGRÁFICOS 
Antonio José Teixeira Guerra (org.) 
Trabalhos de autoria do geó
grafo falecido em 1968. Estudos 
sobre sambaquis, lateritas, 
águas subterrâneas, alteração 
de sedimentos e aspectos do 
Amapá, Guaporé e Rio Branco. 
440 pp Cód. 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 Cód. 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 Cód. 414 
R$14,0b 

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



1994- IDÉIAS PARA UMA ALTERNA TIVA 
DE ESQUERDA À CRISE BRASILEIRA 
César Benjamim, Luiz 
Pinguelli Rosa, Emir Sader, 
Chico Alencar, Leo Lince, 
José Márcio Camargo, Sér
gio Goldenstein, Leandro 
Konder e José Ricardo 
Tauile desenvolvem idéias 
sobre como seria um go
verno popular e democrá
tico no Brasil. 
195 pp Cód. 342 
R$ 10,00 

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 Cód. E-349 
R$ 20,00 

VISÕES DO GOLPE - 1964 
Maria Celina D' Araújo, 
Gláucio Ary D. Soares e Cel
so Castro (organização) 
Depoimentos de militares, 
como Leônidas Pires Gon
çalves, Antônio Bandeira, 
Enio dos Santos Pinheiro e 
Gustavo Moraes Rego, sobre 
os acontecimentos de 1964 e 
seus desdobramentos políti
cos e institucionais. 
256 pp Cód. 346 
R$ 17,00 

A SOCIEDADE DO SONHO 
Everardo Rocha 
Um estudo antropológico 
sobre a indústria cultural, 
os mistérios dos meios de 
comunicação de massa e o 
fenômeno do consumo. 
Obra indicada para os que 
se interessam pelo tema e 
os que estudam marketing 
e propaganda a partir de 
uma perspectiva da Antro
pologia do Consumo. 
232 pp Cód. 442 
R$ 25,00 

GEOMORFOLOGIA - UMA ATUALIZAÇÃO DE BASES E CONCEITOS 
Antonio José Teixeira Guerra e Sandra Baptista da Cunha 
Formação de relevo, geomorfologia fluvial, costeira e cárstica, 
mapeamento geomorfológico e o ser humano como acelerador 
desses processos são alguns dos temas. Indicado não só para 
estudantes de Geografia, Geologia e Ecologia como também 
para quem trabalha em consultoria e avaliação de Relatórios de 
Impacto Ambiental. 458 pp Cód. 354 R$ 28,00 
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SOCIALISMO 
Luiz Carlos Fridman (organização) 
Em te~tos inéditos em portu
guês, Emile Durkheim e Max 
Weber (autores clássicos da So
ciologia) discorrem sobre o so
cialismo, as possibilidades e as 
diferentes vias de construção de 
uma sociedade baseada na jus
tiça social plena. 
128 pp Cód. 344 
R$ 13,00 

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 Cód. 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 
Chateaubriànd atuou como um 
cidadão acima do bem e do mal 
entre as décadas de 1910 e 1960. 
732 PP Cód. 435 
R$ 31,00 
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alunos(as), professores(as), 
colegas de curso ou trabalho. 
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1 livro de sua escolha, dentre os livros brinde do mes. 
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