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Entretempos

As Experiências Sociais da Morte

Mitologias para o Século XXI

Experiências de Vida e Resistência entre os
Kaiowá e Guarani a Partir de Seus Jovens

Diálogos Interdisciplinas

Facultas Characteristica

S Esta obra busca desafiar a
abordagem da temática da morte
a partir de estudos de caso e de
discussões teóricas, que possibilitam ultrapassar o mal-estar em
relação ao tema para reencontrá-lo como um objeto privilegiado, a
partir do qual é possível compreender nossa própria sociedade. A
abordagem da morte em diferentes culturas, temporalidades e espacialidades ajuda a problematizar
o objeto de estudo demonstrando
sua variedade semântica e desafiando o leitor a reelaborar seus
próprios conceitos (e temores)
sobre o tema.

Se, por um lado, o autor nos deixa
livres – a nós, os leitores – para
perambular pelos símbolos e seus
significados, por outro, ele surpreende com pinceladas eruditas de
interpretações coerentes no lastro
da história simbólica da humanidade, tão díspar em seus vários
momentos. O autor é generoso e
sábio, pois ele sempre deixa portas
abertas, nunca se esquecendo do
papel da imaginação criadora, da
elaboração simbólica, à que todos
nós, humanos, somos caudatários.

A presente obra retrata o surgimento
da categoria social da juventude e
aspectos do que significa ser jovem
entre os Kaiowá e Guarani, no cenário
das lutas empreendidas para manter
seus modos próprios de vida. A partir
do campo da educação, dos cursos de
formação de professores indígenas
e das escolas nas aldeias de Mato
Grosso do Sul, o livro apresenta as experiências afirmativas que vivenciam
na busca da concretização de direitos,
entre eles, o direito à educação e à
demarcação de terras indígenas.
SUMÁRIO: Ojapo tape oguata hína –
Se faz caminho ao andar; Conflitos,
violências e territorialidade: a resistência Kaiowá e Guarani; Na trilha da
educação; azendo acontecer.

SUMÁRIO: Morte e Memória nas
Sociedades Mediterrânicas (Sécs.
VIII a.C. – IV d.C.); No Limiar da
Morte: Homero.

AUTOR: Célia Maria Foster Silvestre
PÁGINAS: 260
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/18
PREÇO: R$42,90
PESO: 0,350
ISBN:9788546207671

AUTOR: Luciane Munhoz De Omena
PÁGINAS: 244
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/17
PREÇO: R$44,90
PESO: 0,265
ISBN:9788546207299
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comercial@editorialpaco.com.br

SUMÁRIO: À sombra da ternura;Demônios... Quanta trapaça!;
Sobre o porquê deste livro;. No
umbigo da lua; O fracasso heroico
do morcego infante; Ao resgate do
herói: Valente.
AUTOR: Carlos Velázquez
PÁGINAS: 220
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/17
PREÇO: R$44,90
PESO: 0,240
ISBN:9788546209293
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Irmandade da Boa Morte e Culto
de Babá Egum

Uma Viagem ao Mundo dos
Pykahu-Parintintin

Masculinidades, Feminilidades e Performances Negras

Olhares, Percepções e Sentidos

Nesta obra, Joanice Santos
Conceição nos deixa um legado
profundo e enigmático sobre a
construção das masculinidades e
feminilidades em dois rituais mortuários no contexto baiano, onde
a presença-ausência dos corpos
femininos / masculinos racializados se performatizam e se generi
ficam através de atos, divisões, rituais, hierarquias e simbologias de
ocupação dos espaços sagrados.
SUMÁRIO: União necessária: morte, vida e performance; Construção
das feminilidades e masculinidades na Irmandade da Boa Morte;
Construção de masculinidades e
feminilidades no Culto de Babá
Egum.

A obra apresenta as percepções de
docentes e discentes dos Programas de Pós-Graduação Mestrado
e Doutorado em Geografia da
Universidade Federal de Rondônia
– PPGG/UNIR e da Universidade
Estadual de Ponta Grossa – PPGG/
UEPG e Programa de Pós-Graduação Mestrado e Doutorado em
Desenvolvimento Regional e Meio
Ambiente – PGDRA/UNIR.
SUMÁRIO: Uma viagem ao mundo dos Parintintin; Um ensaio de
tentar ver “as coisas dos nativos”
Parintintin; Uma experiência de
pesquisa e de vida com os Parintintin da Aldeia Traíra; Vivências com as Mulheres Indígenas
Pykahu-Parintintin.

AUTOR: Joanice Santos Conceição
PÁGINAS: 296
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/17
PREÇO: R$49,90
PESO: 0,369
ISBN:9788546210343

AUTOR: Adnilson de Almeida Silva
PÁGINAS: 228
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/17
PREÇO: R$46,90
PESO: 0,275
ISBN:9788546209613

Antropologia

Antropologia
comercial@editorialpaco.com.br

“Todos na Produção”
Etnografia de Narrativas sônicas e Raps em
Espaços Urbanos Populares

Sons que vazam das paredes,
reverberam da escola de samba,
fanfarra, rappers nas esquinas.
Toques, cânticos, cães, carros,
sons que parecem “brotar” das
ruas e vibrar as entranhas: tum
tch, tum tch, tum tch, tum tch...
Esta etnografia acompanha como
a dimensão sônica de um conjunto
habitacional da Região Metropolitana de Porto Alegre dinamiza
o cotidiano urbano popular de
moradores, através de narrativas
sônicas.
SUMÁRIO: Metamorfoses em
campo: movências na escuta; Uma
etnografia sônica; Narrativas da
diversidade cultural: os sons “da
escala”; Das mesclas sônicas.

AUTOR: Luana Zambiazzi Dos
Santos
PÁGINAS: 300
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/17
PREÇO: R$46,90
PESO: 0,369
ISBN:9788546211098
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Masculinidades e Inquisição

Dando um Banho de Carinho!

É Pote De Parente Antigo!

Gênero e Sexualidade na América Portuguesa

Os Caça-Gringas e as Interações AfetivoSexuais em Contextos de Viagem Turística
(PIPA-RN)

A Relação De Indígenas Apurinã Da Terra
Indígena Caititu Com Os Sítios E Objetos
Arqueológicos, Lábrea/AM

Este livro está baseado numa
instigante pesquisa sobre os
intercâmbios sexuais, afetivos
e econômicos entre mulheres
estrangeiras e homens locais, em
Pipa, Rio Grande do Norte. É o
primeiro estudo centrado nas personagens masculinas envolvidas
nessas relações transnacionais no
Brasil. Situando essas trocas no
âmbito das conexões entre turismo, desigualdades, sexualidade
e economia, o livro aporta novos
subsídios na crescente literatura
sobre essas conexões no país.

O livro retrata um trabalho realizado com alguns indígenas Apurinã
da Terra Indígena Caititu, Lábrea/
AM, através de um diálogo com o
Movimento Indígena representado
localmente pela Federação das
Organizações e Comunidades Indígenas do Médio Purus – FOCIMP.
A proposta foi demonstrar que a
relação destes indígenas com as
cerâmicas arqueológicas presentes em suas terras tem a ver com
legitimação de territórios historicamente conquistados.

Neste livro, o autor, através de
vasta pesquisa documental nos
arquivos da Inquisição portuguesa
e do diálogo com uma significativa
literatura de âmbito teórico e historiográfico, expõe formas muito
distintas e variadas de ser masculino e feminino no período colonial,
no território que hoje é o Brasil.
SUMÁRIO: a Masculinidades, performatividade de gênero e inquisição; Práticas de masculinidade e
a inquisição; Sodomia e masculinidade: o caso do padre Frutuoso
Álvares; Resistências de mulheres
brancas, mulatas, mamelucas e
negras como práticas de liberdade.

AUTOR: Cássio Bruno Araujo
Rocha
PÁGINAS: 264
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/16
PREÇO: R$46,90
PESO: 0,400
ISBN:9788546202553
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SUMÁRIO: A rotina antes do paraíso; Praia de Pipa: uma história
feita de histórias; O Paraíso são os
Outros! – Da construção turística
de um destino; Destino pipa.
AUTOR: Tiago Cantalice Da Silva
Trindade
PÁGINAS: 244
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/16
PREÇO: R$49,90
PESO: 0,265
ISBN:9788546200511

Antropologia
comercial@editorialpaco.com.br

SUMÁRIO: Um olhar para o Purus
indígena; O povo indígena Apurinã
no rio Purus; A arqueologia no rio
Purus; Os sítios arqueológicos do
ponto de vista apurinã.
AUTOR: Elaine Cristina Guedes
Wanderley
PÁGINAS: 268
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/16
PREÇO: R$44,90
PESO: 0,360
ISBN:9788546203543
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Protagonismo Ameríndio
de Ontem e Hoje
A proposta desta publicação é reunir especialistas, cuja produção se
identifica com a questão indígena,
tendo como objetivo a realização
de uma obra voltada para aquilo
que se compreende como a participação e a atuação das populações originárias na construção de
diferentes contextos históricos.
SUMÁRIO: Concepções e saberes
distintos, encontros possíveis: uma
reflexão sobre os papéis desempenhados pelos indígenas nas fontes
jesuíticas (Província Jesuítica do
Paraguai, séculos XVII e XVIII);
Sociedades indígenas e política de
fronteiras ao sul de Buenos Aires
(século XVIII); El cacicazgo como
trauma.

AUTOR: Maria Cristina Dos Santos
PÁGINAS: 352
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/16
PREÇO: R$49,90
PESO: 0,410
ISBN:9788546206490

Antropologia

Do velho ao idoso

O outro lado da ponte

Uma transmutação socio-identitária

Um olhar antropológico. Uma história
urbana

A vivência em grupos da Terceira
idade pelo indivíduo, no contexto
de sua retirada do mundo produtivo, remete-o a um universo novo.
O velho vai cedendo lugar ao idoso,
em meio a demandas de ordem
socioculturais, políticas e econômicas. As esperanças, nostalgias
e leituras de mundo expressas nas
narrativas deste livro convidam o
leitor a uma inevitável reflexão do
que é envelhecer, suas dificuldades e os ganhos possíveis com a
maturidade.
SUMÁRIO: Horizonte teórico, Gerências da velhice, Envelhecimento
e políticas públicas, No Interior
do Vivendo a Terceira Idade, Os
microcosmos.

AUTOR: Gabriel Azevedo Costa
Lima
PÁGINAS: 128
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: FEV/14
PREÇO: R$29,90
PESO: 0,175
ISBN:9788581483801

Antropologia
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A análise empreendida por Rafael
Peçanha de Moura neste livro alia
a pesquisa sociologicamente concebida com o saudável ingrediente
do envolvimento pessoal por parte
do autor, que vem vivenciando o
processo aqui descrito como morador de Cabo Frio. Em linguagem
fluente e direta, o livro acrescenta
ao pesquisador voltado tanto para
as Ciências Sociais quanto para o
planejamento urbano, sem deixar
de enriquecer todo aquele interessado na história do estado do Rio
de Janeiro e suas belas cidades
litorâneas.
SUMÁRIO: Ontem - Histórico da
urbanização da cidade de Cabo
Frio e do bairro da Gamboa; Etnografia.
AUTOR: Rafael Peçanha De Moura
PÁGINAS: 284
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/14
PREÇO: R$45,90
PESO: 0,340
ISBN:9788581483726
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Relações etnicorraciais

Bambini Brasiliani

Juventudes e Estilos de Vida

Olhares plurais

A Infância das Crianças Italianas e Ítalo-Brasileiras

Os Usos dos Lugares de Lazer
e Sociabilidades

O livro Bambini Brasiliani: A
Infância das Crianças Italianas e
Ítalo-Brasileiras analisa diversos
relatos de imigrantes italianos
e seus descendentes. Assim, os
diversos autores organizados pela
estudiosa Eliane Mimesse tratam,
em seus respectivos capítulos, de
aspectos cotidianos referentes aos
trabalhos familiares nas lavouras,
afazeres domésticos, obrigações escolares, ritos religiosos e
às brincadeiras. Nesse sentido,
busca-se reconstruir as memórias
desses imigrantes radicados em
diversas colônias brasileiras.

Este livro mostra a perspectiva
das juventudes e os estilos de
vida, e teve como principal objetivo
analisar os jovens e os processos
de identificação e diferenciação realizados nos usos do espaço social
da rua, enquanto lugar de lazer e
sociabilidades no Bairro Siqueira
Campos, na cidade de Aracaju/SE,
a partir de construtos de estilos de
vida associados a estilos musicais, o que implica na investigação
sobre as práticas e os consumos
de determinados bens ligados às
culturas juvenis.

Este é um livro necessário a todas
as pessoas que assumem as
relações étnicas como campo de
conhecimento fundamental para
entender a sociedade brasileira.
A obra discute sobre o desafio cotidiano de incluir a questão racial
nos currículos escolares e de formação docente, tanto nas escolas
públicas quanto privadas. Isso
demanda enfrentar cotidianamente os desafios postos ao sistema
educacional e aos profissionais da
educação.
SUMÁRIO: A Forma de Ser do
Racismo e sua Relação com o
Fenômeno da Alienação na Sociabilidade Capitalista; Comunidades
Quilombolas e as Ações Afirmativas: Processos e Avaliação; Tradição Oral e Memória.
AUTOR: Benedito Gonçalves Eugenio
PÁGINAS: 284
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/14
PREÇO: R$45,90
PESO: 0,340
ISBN:9788581486079
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SUMÁRIO: As aventuras e desventuras cotidianas das crianças em
São Caetano no início do século XX.

AUTOR: Eliane Mimesse Prado
PÁGINAS: 156
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/13
PREÇO: R$32,90
PESO: 0,195
ISBN:9788581482668

Antropologia
comercial@editorialpaco.com.br

SUMÁRIO: O Bairro Siqueira
Campos: lugares e estilos de vida
juvenis, O cotidiano, os usos e as
narrativas sobre os lugares pelas
juventudes.
AUTOR: Mateus Antonio De Almeida Neto
PÁGINAS: 140
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/13
PREÇO: R$32,90
PESO: 0,185
ISBN:9788581483481
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Gênero e Sexualidade

Homens como outros quaisquer

Do Luxo ao Lixo, do Lixo ao Luxo

Grupos de discussão como possibilidade
formativa

Subjetividade e homoconjugalidade masculina no Brasil e Argentina

Uma História da Valorização e Desvalorização de Objetos a partir da Feira de Antiguidades da Praça XV

Este livro apresenta resultados de
um processo formativo e investigativo sobre gênero e sexualidade.
Oferece ao leitor um panorama
favorável a uma reflexão desprovida em sua essência de todo e
qualquer preconceito, seja social,
cultural ou intelectual. É louvável
a competência com que o autor
coloca questões tão íntimas dos
sujeitos pesquisados, de uma forma respeitosa e transparente, sem
abdicar do processo investigativo.

Esta obra analisa a construção
dos sujeitos, das subjetividades
e das conjugalidades entre “homens como outros quaisquer” que
mantinham relações estáveis de
parceria com homens semelhantes nas cidades de Buenos Aires e
Brasília. Assim, este livro aborda
questões tais como a construção
da fidelidade, do sexo e do amor,
das relações abertas e fechadas,
da sociabilidade gay, do respeito,
da tolerância e do reconhecimento
da união.

SUMÁRIO: A Realização de um
Curso Sobre as Questões de Gênero e Sexualidade, O Encontro com
a Pesquisa Qualitativa na Perspectiva Construtivo-Interpretativa: um
Enfoque no Grupo de Discussão,
Gênero e Sexualidade.
AUTOR: Rafael Adriano De Oliveira
Severo
PÁGINAS: 196
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/13
PREÇO: R$41,90
PESO: 0,255
ISBN:9788581484181

Antropologia

A obra descreve a relação entre a
política de valorização de objetos e
status dos diversos tipos de vendedores e compradores, atores que
compõem a cenografia urbana da
Feira, demonstrando como se dá,
na prática, a produção das antiguidades na vida social das coisas.
SUMÁRIO: Feiras e Antiguidades,
Cidades e Mercados, Do Lixo ao
Luxo: da Valorização de Objetos e
Desvalorização de Pessoas.

SUMÁRIO: a Introduzindo o debate,
Histórias-trajetórias de união homossexual, Intersecções contextuais, Construção da união, gênero,
sexualidade e emoções, Respeito,
subjetividade e sociedade.
AUTOR: Moisés Alessandro De
Souza Lopes
PÁGINAS: 208
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: SET/12
PREÇO: R$50,90
PESO: 0,350
ISBN:9788581480817

Antropologia
comercial@editorialpaco.com.br

AUTOR: Pricila Loretti Tavares
PÁGINAS: 144
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/12
PREÇO: R$32,90
PESO: 0,180
ISBN:9788581481012

Antropologia

6

Ciências Sociais

Desafios da Distribuição
de Combustíveis

Gestão de Portfólio
Hipótese Fractal na Construção de
Carteiras de Ações no Brasil

O livro apresenta um modelo de
distribuição retalhista dos combustíveis voltado à cadeia de valor
fracionada, que tem como base
uma roteirização personalizada no
atendimento a clientes dos mais
variados segmentos. O trabalho
evidencia os conceitos de gestão
da cadeia de suprimentos, transporte, armazenamento, comercialização e abastecimento, agregando ao cliente uma prestação de
serviço de qualidade, de garantia e
de segurança em relação ao meio
ambiente.

A eficiência dos mercados continua sendo uma das hipóteses mais
testadas na era da chamada Finanças Modernas, que teve como
marco a publicação da Moderna
Teoria de Portfolios de Markowitz
(1952). Pesquisadores como Haugen (1995) afirmam que estamos
diante das Novas Finanças (New
Finance), era marcada pelos Mercados Ineficientes que têm como
base a estatística, a econometria e
a psicologia.

SUMÁRIO: Referencial teórico;
Estudo de caso; Diagnóstico.

SUMÁRIO: Referencial teórico;
Metodologia e análise dos dados;
Resultados; Conclusão.

AUTOR: Rafaella Loschi Grant
Pavan
PÁGINAS: 88
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: FEV/18
PREÇO: R$29,90
PESO: 0,115
ISBN:9788546210947

Administração

AUTOR: Utilan Da Silva Ramos
Corôa
PÁGINAS: 184
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/18
PREÇO: R$39,90
PESO: 0,235
ISBN:9788546213399

Administração
comercial@editorialpaco.com.br

Democratizar Conhecimento
Não Custa Caro
Uma Visão Interna do Sistema
Comércio no Amazonas

Um dos grandes desafios do País é
disseminar a educação de qualidade. Nesta obra, a autora aborda
soluções para a universalização
do ensino no Amazonas, maior
estado da Federação e detentor de
obstáculos geográficos peculiares
à região amazônica. Com base na
estrutura e no modelo de gestão
do Sistema Comércio, a escritora
apresenta o contexto atual da localidade e soluções plausíveis para
expansão da educação no estado,
através das chamadas “unidades
fixas e removíveis”.
SUMÁRIO: Sistema federativo comercial; Parâmetros para implantar o sistema federativo comercial;
Administração e inovação; Realidade amazônica.
AUTOR: Simone De Souza Guimarães
PÁGINAS: 348
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: MAI/18
PREÇO: R$59,90
PESO: 0,500
ISBN:9788546209323
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Preciso Demitir... E Agora?
Reflexões Baseadas em Experiências
de Demissão

Preciso demitir... e agora? A busca
por respostas a esta questão nos
estimulou a refletir sobre diferentes
fatores envolvidos nessa decisão, a
partir de experiências de demissão.
Acreditamos que essas respostas são
importantes, principalmente se considerarmos a elevada taxa de desligamentos no Brasil, aliada à escassez
de conhecimentos sobre as decisões
de demissão sob o ponto de vista dos
gestores.
SUMÁRIO: Demissão: principais impactos, fatores críticos na regulamentação internacional e tendências nas
formas de gerenciamento; Influências
do ambiente econômico nas decisões
de demissão; Critérios de demissão.

AUTOR: Karina De Déa Roglio
PÁGINAS: 144
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAR/18
PREÇO: R$36,90
PESO: 0,180
ISBN:9788546211241

Administração

Por Que Não Ter Uma Lista
de Preços?
Estratégias de Precificação
Para Empresas B2B

Por que não ter uma lista de preços?
Além do título desta obra, trata-se da
pergunta que dá início a minha re¬exão de mais de 30 anos sobre este
tema e que me levou a escrever estelivro, o segundo de minha autoria sobre
estratégias de vendas para empresas
B2B. O tema preço é de suma importância e tem sido muito abordado por
vários autores de marketing, segundo
eles o preço é o mais ¬exível dos 4Ps
e o único que gera receita, portanto,
trata-se de uma questão que, no meu
ponto – de – vista merece uma abordagem especí ca principalmente no
âmbito do Business to Business (B2B).
SUMÁRIO: Introdução ao pensamento
estratégico; O processo de compra
organizacional.

AUTOR: Ivo Ziwian
PÁGINAS: 160
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/18
PREÇO: R$39,90
PESO: 0,200
ISBN:9788546213870

Administração
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Diálogo com Gestores
Desafios e Estratégias em RH

As organizações de hoje não podem
se dar ao luxo de ter uma área de
RH que não contribua para liderar o
pensamento moderno e contribuir
para aumentar a lucratividade da empresa. Essas novas demandas sociais
afetam o gestor de RH e precisam ser
exploradas e debatidas com o intuito
de solucionar desafios e criar oportunidades. O papel do gerente, diretor ou
executivo de RH deve ser paralelo às
necessidades de sua organização em
mudança.
SUMÁRIO: Estratégias inovadoras para
fortalecer a retenção de empregado
no cenário atual; Processo e Sistema
consistentes de Gestão da Performance; Remuneração e benefícios:
estratégias para uma força de trabalho
multi-gerações.

AUTOR: Adriana Cristina Ferreira
Caldana
PÁGINAS: 144
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/18
PREÇO: R$35,90
PESO: 0,200
ISBN:9788546214938
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Teoria das Restrições e Simulação
Aplicada a Serviços de Saúde

Estudo de Casos em
Gestão Empresarial

Práticas em Gestão de Projetos
nas Corporações

A gestão de serviços de saúde é
um desafio permanente devido
a sua natureza intangível e pela
simultaneidade entre consumo
pelos clientes e produção das atividades. Os gestores convivem constantemente com a necessidade de
prover capacidade da oferta para
uma demanda em geral crescente,
variável e em muitos casos aleatória. Nesse contexto, torna-se
importante gerir de forma eficaz a
capacidade de atendimento, assim
como dimensionar e alocar adequadamente os recursos escassos.

Pernambuco ganhou notoriedade
nacional com seu polo tecnológico e essa obra reúne estudos
de casos que buscaram entender
que fatores contribuíram para
o seu desenvolvimento e qual o
impacto delas na Gestão Empresarial. Como resultado da disciplina de Métodos Quantitativos,
os trabalhos sugerem soluções a
partir das pesquisas realizadas em
organizações presentes no estado,
buscando um alinhamento entre
a academia e as necessidades
mercadológicas, com o objetivo
de contribuir para a melhoria do
desempenho organizacional.

A presente obra compartilha
com o leitor uma visão prática da
aplicação de gestão de projetos e
vivência de alunos que, inseridos
diretamente nos projetos em questão, experimentaram os benefícios
de planejar para atingir resultados. A prática do planejamento
muitas vezes é desprezada, pois
vivemos em uma cultura corporativa que privilegia a execução e
entrega sem planejamento, onde o
último é visto como desperdício de
recursos.

SUMÁRIO: O hospital: organização
e dinâmica; Serviços; Teoria das
Restrições; Gestão da capacidade
de serviços; Simulação; Estudo de
caso; Caracterização do problema;
Formulação do modelo.
AUTOR: Francisco Santos Sabbadini
PÁGINAS: 160
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/17
PREÇO: R$44,90
PESO: 0,200
ISBN:9788546208791
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SUMÁRIO: Práticas de RH desenvolvidas em empresas pernambucanas; Importância do nível de
orientação para o mercado comoestratégia empresarial.

SUMÁRIO: Recuperação de projetos problemáticos: um estudo de
caso em empresas de tecnologia
e informação; Gestão de pessoas
em projetos: implantação de uma
Rede HFC; Gerenciamento de projetos Setor com foco na captação
de recursos.

AUTOR: Rafael Lucian
PÁGINAS: 244
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/17
PREÇO: R$42,90
PESO: 0,265
ISBN:9788546206254

AUTOR: José Maria Cesário Júnior
PÁGINAS: 260
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/17
PREÇO: R$46,90
PESO: 0,450
ISBN:9788546208715
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Clusters Empresariais

Comércio Exterior

Fatores de Melhoria da Competitividade

Fundamentos Jurídicos de Comércio
Exterior e Tópicos Especiais em Negócios
Internacionais

Esta obra buscou analisar os fatores que influenciam a melhoria da
competitividade através do modelo
teórico das capacidades dinâmicas. Destina-se aos que buscam
estudar e compreender estratégias empresariais e o comportamento dos empreendedores frente
a um mercado altamente competitivo, onde as habilidades de
integrar, construir e reconfigurar
recursos refletem na habilidade
organizacional de atingir novas e
inovadoras formas de incremento
da competitividade com a busca de
maior qualidade e eficiência e uma
melhor utilização das suas redes
de contatos.

Este livro apresenta, em um único
volume, os fundamentos jurídicos
necessários à atividade de comércio exterior e alguns tópicos
relevantes para o desenvolvimento dos negócios internacionais.
Os conteúdos são abordados em
linguagem objetiva e de fácil assimilação, oferecendo aos estudantes e profissionais das áreas de
Administração, Comércio Exterior,
Direito, Marketing, Relações Internacionais e outras áreas afins,
que atuam ou pretendem atuar em
atividades relativas ao comércio
exterior,

SUMÁRIO: Crise versus Oportunidades; Empresas e a competitividade; Alianças estratégicas.

SUMÁRIO: Regulação do comércio
internacional; Contratos internacionais de comércio.

AUTOR: Wlademir Leite Correia
Filho
PÁGINAS: 88
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAR/17
PREÇO: R$29,90
PESO: 0,125
ISBN:9788546207091

AUTOR: Terezinha Damian Antônio
PÁGINAS: 320
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/17
PREÇO: R$59,90
PESO: 0,490
ISBN:9788546210336
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O Grande Amazonas em Marcha
S ”O livro apresenta a visão do
autor em relação a questões
fundamentais da sociedade e da
economia amazonense, através
de entrevistas, análises e depoimentos jornalísticos, embasados
em sua trajetória de 50 anos de
vida sindical patronal no Estado do
Amazonas. Em resumo, traz informações sobre as principais discussões relacionadas ao comércio de
bens, serviços e turismo no Amazonas, com um olhar macro para
essas questões e seus reflexos no
contexto amazônico.
SUMÁRIO: Fecomércio-AM, governo deveria controlar gastos de
custeio antes de criar um novo
tributo; Comércio é setor que mais
traz produtos de outros Estados.

AUTOR: José Roberto Tadros
PÁGINAS: 208
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: JUN/17
PREÇO: R$49,90
PESO: 0,320
ISBN:9788546209071
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Gestão Empresarial
Contemporânea

Marketing para Pequenas e
Médias Empresas

Uma Visão de Vanguarda sobre a
Administração Organizacional

Estudos de Casos

Uma visão de vanguarda sobre a
administração organizacional Este
livro foi idealizado para contribuir
com aqueles que desejam iniciar
um novo negócio e também para
aqueles que já estão estabelecidos e precisam se atualizar. Ao
expressarmos as palavras Gestão
Empresarial, queremos imaginar
que, de maneira geral todas as
empresas são controladas por um
software interligando os setores.
Dados coletados desse sistema
permitem aos executivos tomadas
de decisões mais assertivas.
SUMÁRIO: Prefácio; Introdução;
Contratos – O primeiro de muitos
desafios dos empresários Brasileiros; Boas práticas em gestão de
pessoas.
AUTOR: Clóvis Delboni
PÁGINAS: 160
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAR/16
PREÇO: R$39,90
PESO: 0,200
ISBN:9788546202720
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Toda empresa deve estabelecer
uma relação com a sociedade,
pautada no que é bom para a
sociedade, é bom para as empresas, ou seja, deve descobrir como
melhorar não só sua produção,
mas também seus resultados.
As estratégias tradicionais de
marketing proporcionam retorno
cada vez menor, buscar a inovação
torna-se vital para o sucesso com
mais concorrentes, surgem dificuldades para capturar um volume
elevado do mercado.
SUMÁRIO: Marketing e os Modelos
de Marketing Mix; Estudo de Caso
como um Processo Educacional;
Perspectivas e Tendências em
Marketing.
AUTOR: Antonio Carlos Giuliani
PÁGINAS: 164
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAR/16
PREÇO: R$46,90
PESO: 0,260
ISBN:9788546203123
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Sped e o ICMS
Esta obra tem o objetivo de
analisar, de forma abrangente,
os aspectos técnicos envolvidos
no processo de informatização e
virtualização da constituição das
relações jurídicas tributárias, com
especial foco no Projeto SPED
(Sistema Público de Escrituração
Digital) e no ICMS (Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação
de Mercadorias e Prestação de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação).
SUMÁRIO: Direito, norma jurídica
e linguagem; Incidência, relação
jurídica e obrigação tributária; O
sistema público de escrituração
digital e a nota fiscal eletrônica; A
constituição do crédito tributário
do ICMS e a nota fiscal eletrônica.

AUTOR: Júlio César Covre
PÁGINAS: 236
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/16
PREÇO: R$46,90
PESO: 0,275
ISBN:9788546205592
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Gestão de Empresa

Marketing Digital

Tópicos Especiais em Gestão Empresarial

Este livro expõe esses conteúdos
em módulos de gestão, que tratam
das decisões voltadas para as
preocupações da empresa com:
funções administrativas; obtenção
eficiente de materiais; particularidades nas empresas familiares;
fluxos monetários; novos produtos,
processos e serviços; planejamento logístico; cadeia de abastecimento; políticas, programas e
práticas de gerenciamento ambiental; estratégias de negociação;
planejamento, direção e controle
de vendas.
SUMÁRIO: A Gestão Empresarial;
Administração Estratégica; Compras Empresariais; Empresas Familiares; Finanças Empresariais;
Inovação e Mudança Empresarial.
AUTOR: Terezinha Damian Antônio
PÁGINAS: 392
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: JAN/16
PREÇO: R$69,90
PESO: 0,520
ISBN:9788546201341
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Este obra é uma coletânea de textos que exploram como a relação
entre as pessoas e as organizações fazem uso de características
próprias do cyber espaço a partir
do Marketing Digital.
SUMÁRIO: a O valor da informação: Os quatro níveis da informação baseada em web analytics;
Blogs de Moda e suas influências:
um estudo de caso com jovens
mulheres; Marketing digital e
blogs de moda: um estudo de caso
do blog “Mundo de Guria”; Criando
estratégias e espaços: um estudo
de caso do aplicativo Malhação;
Estratégias de marketing nas mídias sociais digitais para organizações não governamentais.

AUTOR: Rafael Lucian
PÁGINAS: 144
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/16
PREÇO: R$32,90
PESO: 0,180
ISBN:9788581487212
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Engenharia Organizacional:
Reflexões Contemporâneas
A obra Engenharia Organizacional: reflexões contemporâneas
apresenta os novos conhecimentos gerados por pesquisadores e
aprendizes de referência na área.
Considerando que um dos desafios
contemporâneos das organizações
consiste em adequar a estrutura funcional às necessidades de
operações, de administração e de
gerência, a Engenharia de Produção surgiu com o intuito de colocar
a engenharia a serviço das organizações.
SUMÁRIO: Análise das Sete
Dimensões da Gestão do Conhecimento em Organizações dos
Campos Gerais, Paraná, Brasil;
Logística Nacional e as Políticas
Federais de Infraestrutura.
AUTOR: Claudia Tania Picinin
PÁGINAS: 184
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/16
PREÇO: R$39,90
PESO: 0,235
ISBN:9788581487397
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Estratégia de Operações Teoria e
Casos na Indústria Automotiva

Guia Prático para Negócios de
Impacto Social

Governança Corporativa e Cultura
Organizacional

A Gestão Estratégica das Operações é, sem dúvida, tema de
extrema relevância para o sucesso
competitivo das organizações. Este
livro busca trazer, de forma clara
e prática, uma série de conceitos
relacionados à Estratégia de Operações (EO) e também apresenta
modelos para auxiliar os gestores
em sua formulação.
No livro, o arcabouço típico da
Estratégia de Operações é complementado com temas relevantes
para o contexto das Operações:
Tecnologia e Inovação, Gestão da
Cadeia de Suprimentos e Competitividade.

Se fosse possível ajudar o mundo
a ser um lugar melhor para viver
e ainda ganhar dinheiro com isso,
seria uma opção interessante
para você? E se nós te dissermos
que isso é extremamente viável e
faz parte de uma revolução que o
empreendedorismo está trazendo
para os dias de hoje?
Cada vez mais, percebemos que
não adianta esperar pelo Estado ou por outras iniciativas. Nós
temos que ser a diferença que
queremos para o mundo!

O comportamento organizacional
é um tema que ganha cada vez
mais espaço nas corporações pois
tem influência concreta no funcionamento das empresas, exigindo
novas estratégias de governança.
Para abordar esse assunto de
forma didática e abrangente surge
este livro, que une a análise de
práticas de gestão a uma apresentação de cases de empresas brasileiras, um trabalho solidamente
embasado na teoria e na prática do
mercado.

SUMÁRIO: Estratégia Empresarial
e o processo da Administração
Estratégica; Estratégia de Operações: definições, prioridades e
decisões.

SUMÁRIO: Empreendedorismo;
O que são Negócios de Impacto
Social?; O que eu tenho a ver com
a pobreza?; O papel da liderança;
O que é mercado da base da pirâmide?; Ferramentas do marketing contra a pobreza; Reunindo
parceiros.

SUMÁRIO: Conceito de Organização; Estruturação do Conselho de
Administração e da Governança
Corporativa; Cultura Organizacional na Governança Corporativa;
Administração Financeira.

AUTOR: Jonas Lucio Maia
PÁGINAS: 400
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: OUT/16
PREÇO: R$52,90
PESO: 0,68
ISBN:9788546205462

AUTOR: Thiago José De Chaves
PÁGINAS: 172
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/16
PREÇO: R$35,90
PESO: 0,220
ISBN:9788546205998
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AUTOR: Franco Kaolu Takakura
Junior
PÁGINAS: 260
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/15
PREÇO: R$35,90
PESO: 0,310
ISBN:9788581488097
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Águas Minerais de São Paulo

Estratégia Competitiva na Prática

Empresa Sustentável

Esta obra traz informações importantes sobre o mercado de Águas
Minerais de São Paulo. Diante da
atual conjectura de crise hídrica
no estado paulista, é imprescindível conhecer o processo produtivo
de águas minerais em São Paulo,
para que possa entender a extração deste bem tão precioso, a
água subterrânea. Se for dado o
mesmo tratamento para as águas
subterrâneas tal qual é dado para
as águas superficiais, corremos o
risco de também esgotar, em curto
prazo, nossas reservas de águas
subterrâneas.

Teorias, Ferramentas, Estrategistas e
Casos no Brasil

Este livro apresenta as práticas de
responsabilidade social de empresas dos mais variados portes, destacando estágios de atuação que
vão desde os excelentes esforços
das micro, pequenas e médias empresas até iniciativas mais amplas
de empresas de grande porte. São
apresentadas em forma de estudo
de casos as ações de responsabilidade social e sustentabilidade
praticadas por empresas do varejo
participantes do Prêmio de Varejo
e Responsabilidade Social e Sustentabilidade.

SUMÁRIO: Procedimentos para
explorar água mineral conforme
regulamentação do DNPM; Fluxograma de Roteiro de Procedimentos; O crescimento do mercado
até 2008; Crescimento do mercado
brasileiro de águas minerais.
AUTOR: Thays De Souza João Luiz
PÁGINAS: 176
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/15
PREÇO: R$36,90
PESO: 0,225
ISBN:9788546200382
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O presente livro é uma importante
contribuição ao meio empresarial
e à área acadêmica, pois apresenta
uma visão recente sobre a estratégia ainda pouco divulgada. A visão
da estratégia dominante é a do
planejamento estratégico, constituída de alta abstração conceitual,
de uso abusivo de ferramentas
analíticas e de caráter prescritivo. Esta obra fundamenta-se em
abundantes fontes de alta qualidade, trazendo o referencial teórico
da “Estratégia como Prática”.
SUMÁRIO: Estratégia como Prática; Práxis: A escola da Organização Industrial; Práxis: A Escola
Austríaca da Estratégia; Práxis: A
Visão Baseada em Recursos (Resource Based View).
AUTOR: Jonas Lucio Maia
PÁGINAS: 476
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/15
PREÇO: R$65,90
PESO: 0,740
ISBN:9788546200030
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SUMÁRIO: Histórico da ACIPI: a
entidade foi fundada em 9 de julho
de 1933; A importância da sustentabilidade e da responsabilidade
social para o varejo; Sustentabilidade e o marketing: da cidadania
social ao marketing.
AUTOR: Valéria Rueda Elias Spers
PÁGINAS: 160
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/14
PREÇO: R$36,90
PESO: 0,205
ISBN:9788581486116
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Gestão Empreendedora
Parceiros Estratégicos

As ideias expostas neste livro
aplicam-se a qualquer pessoa que
atue no mercado empresarial que
necessita entender a importância
de cada parceiro estratégico. O
ato de relacionar-se com outros
parceiros só poderá agregar e contribuir para que o negócio cresça e
prospere. O propósito é fazer com
que os indivíduos encontrem nas
parcerias novas oportunidades entre os envolvidos nesse processo e
que novas oportunidades ocorram
no futuro e ampliem o networking
individual e empresarial no cenário
global.
SUMÁRIO: Parceiro Estratégico: o
papel das Associações Comerciais
no desenvolvimento das Micro e
Pequenas empresas; Parceiros
estratégicos.
AUTOR: Silvia Helena Carvalho
Ramos Valladao De Camargo
PÁGINAS: 216
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/14
PREÇO: R$42,90
PESO: 0,290
ISBN:9788581486130
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A hotelaria e o comércio de luxo
nas metrópoles de São Paulo e
Buenos Aires
O livro apresenta uma leitura
sobre o processo de reprodução do
espaço urbano dentro da perspectiva do processo de reprodução
do capital. A análise da implantação de hotéis classificados como
de luxo, acompanhados por um
crescente mercado consumidor
de objetos que se destinam a
uma classe social disposta a se
distinguir pelos bens que a ornamentam, permite compreender o
movimento de redefinição da centralidade na metrópole paulistana
e, em outro ponto, compreender a
apropriação pelo capital do patrimônio arquitetônico da metrópole
portenha.
SUMÁRIO: Metodologia e universo
da pesquisa; Comércio, hotelaria e
consumo do luxo na sociedade.
AUTOR: Carlos Henrique Costa Da
Silva
PÁGINAS: 220
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/14
PREÇO: R$42,90
PESO: 0,290
ISBN:9788581486031
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Administração de varejo para
pequenas e médias empresas
Administração de Varejo para
Pequenas e Médias Empresas
oferece uma preciosa contribuição
para varejistas de pequenos,médios portes e diversos ramos. Esta
obra cobre uma gama completa
de temas do varejo, trazendo um
variado leque de exemplos práticos analisados à luz de sólidos e
atualizados conceitos.
Com linguagem acessível e direta,
este livro tem a vantagem de
propor soluções imediatas para os
negócios, especialmente para os
profissionais de mercado que necessitam de resultados imediatos.
SUMÁRIO: Importância do Varejo,
Varejo Brasileiro, Mudança no Varejo Brasileiro, Setor de Serviços
no Varejo, Gestão de Marketing no
Varejo, Comportamento de Compra e Relações com o Cliente.
AUTOR: Antonio Carlos Giuliani
PÁGINAS: 428
FORMATO: 18x26cm
PUBLICAÇÃO: JAN/14
PREÇO: R$79,90
PESO: 0,980
ISBN:9788581484068
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Administração em foco

Mensuração de Atitudes

Ação e reação

Tópicos relevantes para gestores e
empreendedores

A proposição de um protocolo para
elaboração de escalas

Uma motivação em cadeia para o sucesso!

A obra destina-se aos leitores que
queiram aproximar criticamente
seus próprios estudos, pesquisas,
interesses e questionamentos às
ideias dos autores que apresentam
neste livro atualizações conceituais, segundo suas especializações
e conhecimentos, que favorecem
importantes interfaces entre atividades, ambiente, comportamento
profissional e as organizações,
incluindo os projetos, responsabilidades e as relações que correspondem à rotina de qualquer
organização.

Este livro traz uma proposta inovadora dentro da pesquisa quantitativa em Administração. Além
disto, o plus está no artigo ?nal
que exempli?ca a classi?cação do
nível de profundidade das informações na internet como objetivo de mensuração de atitudes
(webanalytics). Assim, esta leitura
torna-se obrigatória para aqueles
pesquisadores adeptos dos métodos quantitativos por oferecer um
instrumental que foge do usual.

SUMÁRIO: A Importância do
Ensino de Humanidades no Curso
de Administração; Clientes como
Atores Fundamentais no Negócio.

AUTOR: Rosana Augusto E Aparecido Gomes Leal (orgs.)
PÁGINAS: 256
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/14
PREÇO: R$48,60
PESO: 0,310
ISBN:9788581485294
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SUMÁRIO: Fundamentação teórica; Procedimento metodológico;
Teste do protocolo proposto.

AUTOR: Rafael Lucian
PÁGINAS: 220
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/14
PREÇO: R$42,90
PESO: 0,290
ISBN:9788581485782

Administração
comercial@editorialpaco.com.br

A obra que mostra que a capacidade para alcançar o sucesso
pessoal e profissional está dentro
de nós. Dicas importantes são
passadas para descobrirmos o que
motiva a nós e aos outros, aumentando, assim, o nosso círculo de
relacionamento. Ensina que através de planejamento e da atitude
positiva conseguimos gerar muita
ação. É um livro simples e objetivo
que traz a oportunidade de reflexão sobre os fatos do dia a dia.
SUMÁRIO: a Você e eu somos insubstituíveis, Potencial do homem,
Atitude mental positiva, Perseverança e Determinação, Tempo,
Decisão, Todos nós negociamos,
vendemos/compramos.

AUTOR: Paulo Roberto Kroich
PÁGINAS: 204
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/13
PREÇO: R$42,90
PESO: 0,255
ISBN:9788563381224
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Estratégia Empresarial
2ª edição
Casos Brasileiros

Este livro se inspira nas dez
escolas do pensamento estratégico propagadas no livro Safári de
Estratégia. O estudo da estratégia
organizacional abrange a definição de caminhos para a liderança,
para superar a concorrência, para
o crescimento e até mesmo para
a sobrevivência. A obra tem a pretensão de ampliar a compreensão
das formas de ver, ser e fazer estratégia. Obtém-se uma análise da
empresa como ela é, e não um tipo
ideal de empresa que se encaixa
perfeitamente na teoria estudada.
SUMÁRIO: Compreendendo Estratégia, A Escola do Design: Formulação de estratégia como um
processo de concepção, A Escola
do Planejamento.
AUTOR: Flávio Marques Vicari
PÁGINAS: 236
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: ABR/13
PREÇO: R$45
PESO: 0,345
ISBN:9788581482675
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Empreendedorismo
Inovação e Sustentabilidade Ambiental

A Liderança no Reino
da Caolhândia
O Método de Liderança do Dr. i transformando Chefes em Líderes

Este livro é um conjunto de pesquisas e estudos aprofundados sobre sustentabilidade. Composto de
trabalhos realizados pelos alunos
de Administração da Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC),
o livro aborda os seguintes temas:
Meio Ambiente e Sustentabilidade; Parcerias Público-Privadas
(PPP); Construção Verde, Produtos
Naturais e Terceira Idade e Plano
de Negociação. Trata-se de uma
obra importante para estudantes
brasileiros de todos os níveis de
ensino por contribuir ricamente
com a disseminação dos caminhos
da sustentabilidade.

A obra A Liderança no Reino da
Caolhândia: O Método de Liderança do Dr. i transformando Chefes
em Líderes registra dicas práticas
sobre como exercer a liderança no
dia a dia de uma organização, buscando auxiliar pessoas em cargos
de chefia a se comportarem mais
como líderes do que como chefes.
O livro é o resultado de anos de
experiências e observações do autor Newton Dri sobre o tema, e ele
agora transmite esse conhecimento ao leitor de maneira inteligente
e dinâmica.

SUMÁRIO: Reciclagem de garrafas PET; Crematório de animais
domésticos; Reciclagem de pneus
inservíveis.

SUMÁRIO: Teste, Antes de tudo...
ou trabalhando com as pessoas
certas, O tempo, A Liderança,
segundo o Dr. i.

AUTOR: Esperidião Amin Helou
Filho
PÁGINAS: 616
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: AGO/13
PREÇO: R$95,20
PESO: 0,970
ISBN:9788581482620

AUTOR: Newton Dri
PÁGINAS: 136
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/13
PREÇO: R$29,90
PESO: 0,175
ISBN:9788581482729

Administração
comercial@editorialpaco.com.br

Administração

17

Ciências Sociais

Ferramentas de Gestão nas
Microempresas Brasileiras
As micro e pequenas empresas
correspondem à maioria das empresas brasileiras e empregam a
maior parte da população, todavia,
elas respondem por uma pequena parcela do produto interno e
quase metade delas não passa
dos primeiros anos de vida. O livro
comprova que um dos principais
fatores que contribui para a alta
mortalidade dessas organizações
é a ausência de ferramentas de
gestão.

AUTOR: Tonny Kerley De Alencar
Rodrigues
PÁGINAS: 116
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/13
PREÇO: R$25,90
PESO: 0,150
ISBN:9788581483023

Administração

Negociação Empresarial
Estudos de casos brasileiros

Este livro demonstra como ocorrem as negociações tanto pessoais
quanto empresariais em termos
de negócios em geral. Nele encontram-se relatos de experiências de
negociações em micro, pequenas,
médias e grandes organizações.
Os relatos expostos aplicam-se a
qualquer pessoa que atua no mercado empresarial que necessita se
relacionar, negociar e solucionar
conflitos empresariais no ambiente interno e externo.

Controladoria na Gestão
de Serviços
O crescimento surpreendente das
empresas do segmento de serviços nos últimos anos desponta
como o grande responsável pela
alavancagem e crescimento da
economia brasileira. Este livro
está relacionado ao fato de o setor
de serviços ser o que mais cresce
em todo o mundo e desenvolver-se
de forma menos estruturada se
comparado aos segmentos como a
indústria e o comércio.

SUMÁRIO: Modelo de Formação
de Preço Aplicado na Negociação
para construção de ZOAP, Negociação entre Associados e Associações, Negociação de apoios
culturais em emissoras de rádio
públicas.

SUMÁRIO: A Controladoria, A controladoria aplicada em entidades fi
lantrópicas de assistência social,
Controladoria com ênfase nas vendas de serviços, Gestão de custo e
formação de Preço em empresas
de serviços, Orçamento Empresarial: Os Princípios Fundamentais
do Controle Orçamentário.

AUTOR: Silvia Helena Carvalho
Ramos Valladão De Camargo
PÁGINAS: 188
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: JUL/12
PREÇO: R$48,90
PESO: 0,320
ISBN:9788581480824

AUTOR: Franco Kaolu Takakura
Junior
PÁGINAS: 184
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: JUL/12
PREÇO: R$35,90
PESO: 0,370
ISBN:9788581480909
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Como importar da China
Seleção de fornecedores e gestão logística
nas importações

Esta obra faz o mapeamento do
processo de seleção de fornecedores através de sites e a logística de
importação da China, pela caracterização e análise dos processos e
custos logísticos, compreendendo
desde a fase de prospecção de
fabricantes, a aplicação do método
AHP para seleção de fornecedores, aspectos das negociações e a
gestão da cadeia logística internacional. Serve como manual de
seleção de fornecedores e importações da China.
SUMÁRIO: Fundamentação e Conceitos, Seleção de fornecedores
na China, Gestão da Logística e
custos de importação da China.

AUTOR: Antonio Carlos Cordeiro
Cortes
PÁGINAS: 136
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/12
PREÇO: R$30
PESO: 0,175
ISBN:9788581480947

Administração

Torne-se um profissional
de vendas de sucesso

Cenários Empresariais
A construção lógica de futuros possíveis
nas empresas

O livro Torne-se um profissional
de vendas de sucesso é indicado
a todos que se inserem na cadeia
mercadológica, pois estabelece
padrões ideais para transações
comerciais bem-sucedidas.
Priorizando sempre o respeito e
a dedicação ao cliente, o autor se
baseia em sua longa experiência
na área de vendas para traçar
o perfil necessário ao vendedor
atual, destacando a importância
dos bons relacionamentos e apontando alternativas às dificuldades
impostas pelo mercado. Assim, ele
oferece um guia prático e obrigatório de ampla abrangência.

Cenários Empresariais: A construção lógica de futuros possíveis
nas empresas é uma obra de
instrução aos executivos que, necessariamente, pretendam tornar
suas empresas mais lucrativas
e competitivas. Nesse sentido,
Nelio Fernando dos Reis prioriza
a antecipação de movimentos do
mercado para se obter sucesso a
longo prazo, a partir de conceitos
fundamentados na ciência pura
com a lógica não clássica, chamada de Paraconsistente Anotada
Evidencial em Prática.

SUMÁRIO: A visão da venda na
atualidade, Variáveis que condicionam o processo da venda, Objetivo, De vendedor a profissional de
vendas.

SUMÁRIO: Revisão da Literatura,
A Lógica Paraconsistente Anotada
Evidencial E?, Modelo de Construção de Cenários Através da Lógica
Paraconsistente.

AUTOR: Leandro Antonio Pavan
PÁGINAS: 124
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/12
PREÇO: R$24,90
PESO: 0,165
ISBN:9788581481333

AUTOR: Nelio Fernando Dos Reis
PÁGINAS: 160
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/12
PREÇO: R$34,90
PESO: 0,194
ISBN:9788581481814
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Santo de casa também
faz milagres

Conexões e Reflexões Sobre
Jornalismo

O Perfil do Gestor de
Comunicação

Buscando a excelência pessoal
e profissional

Como historiador vejo a memória
como algo suspeito, pois o memorialista é quase sempre uma testemunha
de si mesmo; até quando é testemunha de algo de que não participa, é
somente plateia de um acontecimento
que lhe pode parecer simpático ou
avesso. É por isso que não há verdade
absoluta, uma vez que todas as verdades são relativas a um determinado
parâmetro, no caso o juízo de valor do
memorialista.

Como Gerar Impacto e Promover a
Sustentabilidade

Ninguém chega a ser bom profissionalmente SE ANTES NÃO
FOR BOM COMO PESSOA. Este
livro é prático e transformador.
Sua leitura o impulsionará rumo à
excelência pessoal e profissional.
Depois de lê-lo você terá conhecimento para refletir sobre suas
ações, rever hábitos e mudar a sua
postura mental, acreditando mais
em você e retomando as rédeas de
seu crescimento.
SUMÁRIO: Mudanças, Acreditando
mais nos Recursos Humanos da
organização, Melhorando o nível
de comunicação e compreensão
interna, Aumentando o nível de
comprometimento das pessoas.
AUTOR: J. D. Zanco
PÁGINAS: 160
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/10
PREÇO: R$39,90
PESO: 0,315
ISBN: 9788563381088
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SUMÁRIO: Aluízio Alves; Mota Neto;
Padre Mota; Raimundo Soares de Souza; Silvestre Veras Barbosa – O senhor
do Monte Afraim; O 30 de setembro e a
realidade histórica; A coluna prestes
no Rio Grande do Norte.

Depois de cinco décadas atuando em comunicação, três delas
como gestor, estou convencido de
algumas poucas coisas. A primeira
é que esta ciência é a mais antiga
e, também, a mais importante.
Fundamental ao integrar e viabilizar conhecimento e prática no dia
a dia de todos nós.Sem comunicação tudo é impraticável. Princípio,
meio e fim, ela vai além do humano, envolvendo a natureza. Sonora,
gráfica, gestual ou sensitiva, a
comunicação é sonho e realidade.
Gera criação, emprego e resultado
de cada ideia.
SUMÁRIO:Comunicação organizacional; Sustentabilidade;Convergência entre comunicação e
sustentabilidade.

AUTOR: Tomislav Rodrigues Femenick
PÁGINAS: 240
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: MAR/18
PREÇO: R$49,90
PESO: 0,360
ISBN:9788546211852
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AUTOR: Pedro Ulsen
PÁGINAS: 208
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: NOV/17
PREÇO: R$45,90
PESO: 0,3
ISBN:9788546210374
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O Contrato de Comunicação no
Jornalismo Popular
Um Foco na Categoria Título

Época, Veja e o (e)leitor
Análise Crítica de uma Corrida Presidencial

SO livro faz pertinentes reflexões
para os estudos do jornalismo e
do discurso. Analisa o jornal Meia
Hora que rompe com a linguagem
sisuda dos jornais de referência.
Reflete sobre um paradoxo do jornalismo: a tensão entre a necessidade informar e captar o leitor.
Identifica a alta voltagem das manchetes dos jornais vendidos em
bancas, a partir de denso aporte
teórico e criativa metodologia.

O livro traz um estudo relevante
sobre discurso, argumentação e
persuasão da mídia a par da análise de dois veículos jornalísticos de
grande expressão nacional. Com
notório embasamento teórico, a
obra se propõe a avaliar as estratégias discursivas que permeiam
o argumento das revistas em seu
posicionamento sobre assuntos de
interesse da sociedade – em questão no presente trabalho, a figura
pública presidenciável.

SUMÁRIO: a A teoria semiolinguística e o contrato midiático;
Referenciação e progressão referencial; Aspectos envolvidos na
leitura; Gêneros e tipos textuais;
A organização global da notícia:
forma e conteúdo.

SUMÁRIO: a Análise de Discurso
Crítica (ADC) e Discurso Midiático:
Contextualizando o Problema; Reportagens de Época e Veja: analisando o problema; Constatações
a partir das análises: refletindo
sobre o Problema.

AUTOR: Wagner Alexandre Dos
Santos Costa
PÁGINAS: 252
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/16
PREÇO: R$49,90
PESO: 0,310
ISBN:9788546204083

AUTOR: João Carlos Rodrigues Da
Silva
PÁGINAS: 252
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/16
PREÇO: R$36,90
PESO: 0,185
ISBN:9788546203383
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Impressão, Sociabilidades e
Poder
O Diário do Rio de Janeiro e a Fundação da
sua Tipografia (1808-1831)

Este livro sobre a Tipograa do
Diário do Rio de Janeiro traz
importante contribuição para o
conhecimento não apenas sobre a
produção
e a venda de impressos nos primórdios de nossa imprensa, como
também sobre o papel dessas
oficinas enquanto espaços de sociabilidade, lugares de discussão
de ideias e de formação de identidades políticas.”
SUMÁRIO: Zefferino Vitor de
Meireles: um intelectual nas
imbricações do ofício tipográfico
(1808-1821); O Diário do Rio de Janeiro: publicizando a Modernidade
(1821-1825).

AUTOR: Myriam Paula Barbosa
Pires Gouvêa
PÁGINAS: 192
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/16
PREÇO: R$39,90
PESO: 0,235
ISBN:9788546203970
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Biblioteca Escolar e as Perspectivas Curriculares dos Cursos
de Biblioteconomia da Região
Nordeste
A biblioteca escolar possui um
papel fundamental na formação do
estudante. Evidencia-se a necessidade de competências pessoais
e profissionais para o bibliotecário
interagir com professores e equipe
pedagógica no planejamento de
atividades educativas necessárias
à formação do estudante e do
leitor comum. Buscando desencadear discussões acerca desse
processo de formação, a obra se
volta para a biblioteconomia na
realidade nordestina.

Comunicação, Sociedade e
Cenários Emergentes
O livro apresenta resultado de
pesquisa enquanto processo de
um projeto coletivo. O intuito é
compreender os objetos a partir
de conceitos, observação sistemática e análise interpretativa das
informações. Os textos traduzem o
compromisso da pesquisa enquanto responsabilidade pública,
visando o desenvolvimento e às
transformações.

SUMÁRIO: Biblioteconomia
brasileira: aspectos do ensino na
formação do bibliotecário;Biblioteca escolar no contexto da sociedade da informação; Formação do
bibliotecário escolar.

SUMÁRIO: O processo de exumação de Jango e a repercussão
na imprensa tradicional; Jovens
cuiabanos e mangás: cenário e
produção de sentidos; Moda e representação identitária: análise do
figurino da telenovela Caminho das
Índias; Comunicação quilombola:
aproximações e distanciamentos
entre as organizações sociais e as
organizações tradicionais.

AUTOR: Fernanda Xavier Guimarães
PÁGINAS: 128
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/16
PREÇO: R$29,90
PESO: 0,170
ISBN:9788546205400

AUTOR: Cristóvão Domingos De
Almeida
PÁGINAS: 220
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAR/16
PREÇO: R$42,90
PESO: 0,290
ISBN:9788546203581
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Ilustração Brasileira (1854-1855)
e A Ilustração Luso-Brasileira
(1856, 1858 e 1859)
Uma Contribuição para o Estudo da Imprensa Literária em Língua Portuguesa

Os estudos sobre a imprensa literária romântica têm se proliferado
ao longo das últimas décadas. No
entanto, poucos possuem a pretensão de explorar tão amplamente os objetivos a que se propõem
as revistas da época como Benedita de Cássia Lima Sant’Anna, ao
analisar os periódicos Ilustração
Brasileira (1854-1855) e A Ilustração Luso-Brasileira (1856, 1858
e 1859): publicações que tendem
a demonstrar quão prolífica foi a
produção da imprensa oitocentista
no Brasil e em Portugal.
SUMÁRIO: A imprensa literária e
a imprensa ilustrada A imprensa
portuguesa a partir de 1807.
AUTOR: Benedita De Cássia Lima
Sant’anna
PÁGINAS: 340
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/16
PREÇO: R$49,90
PESO: 0,410
ISBN:9788546205578
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Programas Jornalísticos na TV
Aberta Brasileira

O Argumento Ético-Social na
Propaganda

A Folha de S. Paulo e o Governo
Hugo Chávez (2002-2005)

Entre Atualizações da Experiência
Televisual e a Manutenção de Antigos Contratos de Leitura

Uma Marca da Contemporaneidade

Com a leitura de A Folha de S.
Paulo e o governo Chávez (20022005) somos impelidos a questionar: por que a Folha de S. Paulo
dedicou (e ainda dedica) tanto
espaço para atacar o governo chavista? Quais interesses são defendidos com tais posicionamentos?
Além de ajudar a compreender a
situação da Venezuela após anos
de neoliberalismo e as mudanças
sociais e políticas ocorridas durante o governo chavista, o autor
nos oferece uma análise crítica
e cuidadosa do signi¬ficado dos
conceitos de democracia.

Tomando como referência as
redes Globo e a Record, essa obra
aborda as similaridades entre os
programas jornalísticos Jornal
Nacional e Jornal da Record, além
das revistas eletrônicas Fantástico
e Domingo Espetacular. Envolve
a possibilidade de constatar, no
passado da TV, um cenário e um
padrão no qual a definição das
grades de programação pela TV
Excelsior e Globo foi utilizada
como referência (e adotada) pelas
demais emissoras, em uma grande corrida pela maior audiência.

Nesta obra a autora situa a função
da publicidade e propaganda no
sistema capitalista, como sua
linguagem retrata as relações
sociais e o cenário contemporâneo. Ao comparar a estrutura dos
anúncios analisados com a composição tradicional das mensagens
mercadológicas, a autora nos
revela importantes estratégias dos
argumentos ético-sociais, entre
elas, a convergência da comunicação institucional, social, mercadológica e de relações públicas
e mensagens verbais e visuais
com foco nas pessoas reais e suas
necessidades.

SUMÁRIO: Do estabelecimento de
contratos de leitura: programas
equivalentes enquanto “estratégia”.

SUMÁRIO: Temáticas da publicidade versus temáticas da vida real:
uma convergência necessária.

AUTOR: Carlos Eduardo Marquioni
PÁGINAS: 218
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/16
PREÇO: R$42,90
PESO: 0,290
ISBN:9788546206148

AUTOR: Renata Patricia Corrêa
Coutinho
PÁGINAS: 148
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/16
PREÇO: R$29,90
PESO: 0,200
ISBN:9788546204168
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SUMÁRIO: O contexto que possibilita a ascensão de Chávez; A
Democracia da Folha de S. Paulo;
O Populismo e a Folha de S. Paulo.

AUTOR: Tiago Santos Salgado
PÁGINAS: 196
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/15
PREÇO: R$39,90
PESO: 0,245
ISBN:9788581489704
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TV Brasil e a Construção da Rede
Nacional de Televisão Pública
A autora analisa detidamente a
construção da rede nacional de
televisão pública liderada pela TV
Brasil, emissora que integra a
Empresa Brasil de Comunicação
(EBC), articulando o caso brasileiro com as transformações que
vêm ocorrendo nas políticas de
comunicação da América Latina no
tocante ao fortalecimento e
criação de meios de comunicação
públicos.

Documentário, sabe o que é?

O presente da memória

Não se trata de um livro técnico,
tão pouco uma tese. Documentário, sabe o que é? tem a intenção
de ser uma leitura introdutória ao
universo do documentário, uma
leitura para iniciantes. Apresenta
ao leitor as principais discussões que envolvem a história e a
produção deste tipo de cinema, o
que dizem os principais autores
e como o jovem realizador deve
encarar o desafio de representar o
mundo vivido.

Usos do passado e as (re)construções de
identidade da Folha de S. Paulo, entre o
golpe de 1964 e a ditabranda

SUMÁRIO: a Televisão pública: conceitos e princípios; Rede
nacional de comunicação pública:
modelo de gestão, estrutura e
acessos; Tvs educativas na região
sul; Tvs educativas e Tv Bras il:
configuração da rede pública na
região sul.

SUMÁRIO: Documentário, sabe o
que é?; A realidade como obsessão; O documentário tem uma tradição?; A narrativa no documentário; Guia rápido de como elaborar
um projeto de documentário.

AUTOR: Ivonete Da Silva Lopes
PÁGINAS: 264
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/15
PREÇO: R$46,90
PESO: 0,400
ISBN:9788546200399

AUTOR: Cássio Dos Santos Tomaim
PÁGINAS: 160
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/15
PREÇO: R$36,90
PESO: 0,205
ISBN:9788581489827
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Este livro tem como intuito compreender a memória social do
regime militar no Brasil (19641985) construída e propagada nos
discursos do Jornal Folha de S.
Paulo. A análise será pautada,
metodologicamente, em uma
busca pelos rastros memorativos
do jornal no e sobre o período que
contribuíram, seja pelo uso, abuso
ou manipulação da lembrança e
do esquecimento, para (re)construir, em um processo ambíguo e
conturbado, a(s) própria(s) identidade(s) do jornal frente àqueles
anos.
SUMÁRIO: Memória, imprensa e
ditadura militar: rastros, lembranças e apagamentos; Folha de S.
Paulo.
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AUTOR: André Bonsanto Dias
PÁGINAS: 236
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/14
PREÇO: R$46,90
PESO: 0,275
ISBN:9788581486192
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A Telenovela nas Relações de
Comunicação e Consumo
Diálogos Brasil e Portugal

Com base no questionamento
sobre as aproximações entre os
prime times do Brasil e de Portugal, duas equipes de pesquisadoras da ESPM e da Universidade de
Coimbra conduziram um estudo
analisando a distribuição midiática, para chegar à recepção ou ao
consumo, e assim aprofundar o
conhecimento sobre a comunicação de massa televisiva.
SUMÁRIO: Um panorama da intersecção comunicação e consumo,
Televisão no prime time Brasil-Portugal, Ficção televisiva no
prime time português e brasileiro,
Ficção e realidade televisivas: o
caminhar pela cultura e o encontro
com a telenovela.
AUTOR: Márcia Perencin Tondato
PÁGINAS: 208
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: SET/13
PREÇO: R$45,90
PESO: 0,320
ISBN:9788581483290
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A Miopia Sobre o Mundo e Outros Textos

A Miopia sobre o Mundo, Outros Textos e
Olhares – Vol. 2

A presente obra tece diversas reflexões sobre um conjunto amplo
de assuntos, todos referentes ao
cotidiano do cidadão comum – algumas vezes, com foco no cidadão
sorocabano. Nesse sentido, os
autores inovam ao assumirem um
papel investigativo, questionador e
crítico a respeito da realidade que
nos cerca, tratando de temas como
música, arte, turismo, publicidade
e política. Trata-se de um livro
enriquecedor, indicado a um vasto
público.
SUMÁRIO: Parte 1: Cidade, Parte
2: Comunicação e Cultura, Parte 3:
Outros Textos.

Música, turismo, poesia, política,
jornalismo e telenovela, fundidos
e paradoxalmente separados por
tempo, espaço, conceito e ponto de
vista, estimulando a nossa compreensão das informações, que
chegam em grande quantidade e
muito rápidas, levando-nos a ver
apenas superficialmente o mundo
que nos rodeia. A obra, através
do cotidiano e do passado, do real
e do surreal, nos conduz cega e
irresistivelmente a um misto de
paixão e ódio, deslizando sobre
o que vemos, sentimos, vivemos
e não nos permitimos acreditar.
(Marli Gerenutti)
SUMÁRIO: Comunicação e Cultura;
Podemos amenizar a miopia sobre
o mundo?; Ecologia [também] nas
redes sociais.

AUTOR: Thífani Postali Jacinto
PÁGINAS: 168
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/13
PREÇO: R$36,90
PESO: 0,215
ISBN:9788581483689
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AUTOR: Thífani Postali Jacinto
PÁGINAS: 172
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/16
PREÇO: R$36,90
PESO: 0,220
ISBN:9788546205271
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Corre voz no jornalismo do início
do século XIX

Midia impressa para alem
do bem e do mal

DO Brasil ilustrado (1855-1856) à
revista ilustrada (1876-1898)

Estudo semântico-enunciativo do correio
brasiliense e da Gazeta de Lisboa

Estudos sobre revistas

Trajetória da imprensa periódica literária
ilustrada fluminense

Este livro traz um estudo da modalidade linguística e do mediativo
nos periódicos Correio Braziliense
e Gazeta de Lisboa, do início do século XIX. Ao estudar as estratégias
linguísticas de modalização do discurso jornalístico e de distanciamento enunciativo, a investigação
realizada revelou que as notícias
eram construídas por mecanismos
linguísticos de inferência e as fontes advinham, principalmente, de
boatos, rumores e do “ouvir dizer”.
SUMÁRIO: Objeto de estudo,
Notícia e opinião no século XIX,
Estudos sobre modalidade, Aporte
teórico, Marcadores da modalidade
e do mediativo na Gazeta de Lisboa
e no Correio Braziliense.
AUTOR: Janete Dos Santos Bessa
Neves
PÁGINAS: 212
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: FEV/12
PREÇO: R$45,90
PESO: 0,265
ISBN:9788581480497

Comunicação

A obra reúne artigos de pesquisadores que tiveram como mesmo
objeto de investigação a revista.
Política, comportamento e cultura
são alguns dos vieses que o livro
propõe ao leitor, buscando contribuir para a compreensão das
relações entre as mídias e os d
SUMÁRIO: a O sol nas bancas
de revistas: um olhar sobre as
revistas e seus públicos, O poder
da atitude jovem nas páginas das
revistas, Entrelaçamentos entre
juventude e empreendedorismo
na revista Pequenas Empresas &
Grandes Negócios, A educação nas
revistas.

AUTOR: Cristianne Maria Famer
Rocha
PÁGINAS: 208
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: ABR/12
PREÇO: R$49,90
PESO: 0,320
ISBN:9788581480510
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Neste livro, a autora apresentanos os projetos de proposição literária das mais expressivas revistas
literárias ilustradas fluminenses
do século XIX, iniciando-se n’O
Brasil Ilustrado e culminando na
Revista Ilustrada. Trata-se de uma
obra de fundamental importância
para os estudos da literatura e
cultura brasileira, uma vez que foi
desenvolvida com base em ampla
pesquisa e comprometimento
investigativo.
SUMÁRIO: A Imprensa Brasileira:
Origens e Trajetória até meados
do século XIX, Do Brasil Ilustrado
(1855-1856) À Revista Ilustrada
(1876-1898).

AUTOR: Benedita De Cássia Lima
Sant’anna
PÁGINAS: 436
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: OUT/11
PREÇO: R$59,90
PESO: 0,640
ISBN:9788564367159
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A imprensa nacionalista no Brasil

Narrativas Radiofônicas

O periódico, o semanário (1956-1964)

A Trajetória do Repórter Wilson Matos em
Marília

Este livro traz a história do polêmico jornal nacionalista O Semanário, que circulou entre a segunda
metade da década de 50 e início
dos anos 60 e foi fechado pelos
militares, em razão da denúncia
do golpe militar e sua defesa ao
governo João Goulart. É uma obra
memorável sobre esse importante
órgão de comunicação nacionalista
e formador de opinião que, apesar
de ter recursos financeiros limitados, conseguiu apoio junto às
classes médias urbanas da época.
SUMÁRIO: Um panorama da
Imprensa Nacionalista no Brasil
1945-1964, O Governo JK: Plano de
Metas, nacional-desenvolvimentismo e o nacionalismo popular de O
Semanário.
AUTOR: Leonardo Leônidas de
Brito
PÁGINAS: 180
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/10
PREÇO: R$35,90
PESO: 0,180
ISBN: 9788563381415
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O repórter Wilson Matos é o personagem deste estudo. As histórias
pessoais misturam-se às coletivas, ao cenário nacional de cada
momento, macro e microcosmo,
interagindo, formando o painel da
vida. São histórias particulares
que se transformam em universais
e permanecem como identidade
cultural para as gerações futuras.
SUMÁRIO: Como Tudo Começou,
Ondas Tropicais, O rádio AM no
Brasil, Década de 40, Década de
50, Década de 60, Década de 70,
Anos 80.

AUTOR: Wilza Aurora Matos Teixeira
PÁGINAS: 224
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: SET/13
PREÇO: R$49,90
PESO: 0,370
ISBN:9788581483917
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Juventude, educação
e participação política
Este livro traz uma excelente
reflexão sobre uma experiência
inovadora de envolvimento de
jovens com a política. O trabalho
mostra como é possível envolver a
juventude e conscientizá-la de seu
importante papel na sociedade,
como sujeitos produtores de ação
política que podem contribuir com
a transformação política e social
do país.
SUMÁRIO: A Democracia Intensiva,
Jovens: Sujeitos de Cidadania, A
Metodologia, Análise Qualitativa :
As Entrevistas com os Estudantes
envolvidos com o OP. Fortaleza,

AUTOR: Alexandre Aragão De
Albuquerque
PÁGINAS: 128
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: FEV/12
PREÇO: R$28,90
PESO: 0,165
ISBN:9788581480190
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Socialismo e Liberdade

Mídia e Eleições no Brasil

Uma história do PSB (1945-1965)

Disputas e Convergências na Construção do
Discurso Político

O foco desta história está no fato
de que, entre 1945 e 1947, um
grupo de socialistas defendeu que
o socialismo é incompatível com
todo tipo de autoritarismo.
Esta é uma questão muito importante na história da construção
do socialismo: na União Soviética,
na China e outras experiências, o
socialismo não conseguiu superar
a convivência entre ideias sociais e
práticas participativas e democráticas do agir político institucional.
A reconstrução histórica do PSB
na primeira fase de sua vida
contribui para uma retomada da
dimensão democrática do agir
político socialista.
SUMÁRIO:Partidos políticos e
redemocratização;Formação do
Partido Socialista Brasileiro.
AUTOR: Herbert Gler Mendes Dos
Anjos
PÁGINAS: 328
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/17
PREÇO: R$49,90
PESO: 0,490
ISBN:9788546207800
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Ao enfrentar a complexidade das
conexões entre o noticiário impresso, a internet e outros atores
políticos relevantes, em especial
os partidos e as igrejas, a autora
apresenta uma análise perspicaz
dos processos de agendamento
em eleições presidenciais – análise situada em um contexto específico, é certo, mas que soma para
a construção de modelos teóricos
mais complexos para o estudo das
relações entre mídia, política e
eleições.
SUMÁRIO: Mídia, política e o debate sobre a definição da agenda;
O debate sobre o aborto no Brasil:
atores e controvérsias políticas;
O aborto na agenda eleitoral de
2010.
AUTOR: Denise Maria Mantovani
PÁGINAS: 316
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/17
PREÇO: R$46,90
PESO: 0,460
ISBN:9788546207930
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Crise de Representação dos
Partidos Políticos no Brasil
(2000 a 2015)
Uma Perspectiva Comparada

Vivemos uma realidade, no Brasil,
na qual os partidos políticos não
representam a população. Essa
crise já pode ser percebida há
muitos anos, os partidos perderam
suas finalidades e credibilidade,
não estão sendo capazes de se
adaptar às novas realidades surgidas com o advento da internet,
aos cidadãos críticos e às grandes
transformações sociais que aconteceram recentemente. Essa obra
tem o objetivo de destacar o papel
dos partidos políticos como meio
de representação da população.
SUMÁRIO: Representação política; Partidos políticos no Brasil;
Representação política e partidos
políticos: problemática.
AUTOR: Débora Gomes Galvão
PÁGINAS: 120
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/16
PREÇO: R$27,90
PESO: 0,160
ISBN:9788546205943
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Cooperação e Competição entre
Políticas Públicas no Brasil
Os custos da Governabilidade no
Presidencialismo de Coalizão

Esta obra pretende suscitar o
debate em torno de dimensões
relevantes para entender os
limites da atuação integrada,
culturas organizacionais, conflitos
e disputas em face da arquitetura
institucional do presidencialismo
de coalizão, sobretudo nas políticas públicas territoriais. Trata-se
de um trabalho que transitou entre
diversas áreas do conhecimento
na sua discussão teórica e procura
sinalizar para aspectos políticos
que são limitadores da ação integrada.
SUMÁRIO: Situando o contexto do
problema; Conjecturas e posicionamentos teóricos do estudo.

AUTOR: João Mendes da Rocha
Neto
PÁGINAS: 324
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: FEV/16
PREÇO: R$49,90
PESO: 0,500
ISBN:9788546202591
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As Mídias Radicais do MST
Representações Políticas e Culturais

Esta obra investiga a produção de
sentido das mídias radicais alternativas do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)
procurando identicar os recursos
utilizados na criação de valores e
princípios, ou seja, na composição das representações sociais e
culturais do movimento.
SUMÁRIO: Cultura e comunicação
radical alternativa nos movimentos sociais; o MST no contexto do
globalismo; contribuições para um
estudo da produção de sentido na
esfera política e cultural; as mídias
do MST: análise dos elementos
constitutivos da representação
política e Cultural.

AUTOR: Rafael Bellan Rodrigues
De Souza
PÁGINAS: 148
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/15
PREÇO: R$32,90
PESO: 0,195
ISBN:9788546200351
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Políticas de Gênero na
América Latina
Aproximações, Diálogos e Desafios

Este livro é uma contribuição para
a reflexão e o debate sobre as políticas de gênero na América Latina.
Numa época de recuos sobre as
conquistas dos direitos humanos
das mulheres e de pessoas trans
faz-se necessário retomar argumentos, pensar estratégias de
ação e seguir em frente, pois muito ainda há que se construir coletivamente no terreno das políticas
sociais de gênero na América
Latina.
SUMÁRIO: Políticas Públicas de
igualdad de género: ideas básicas
sobre sus soportes doctrinarios,
conceptuales y metodológicos”; Lo
Rural como Circuito Espacial de la
Violencia Contra las Mujeres.
AUTOR: Ana Paula Vosne Martins
PÁGINAS: 240
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: OUT/15
PREÇO: R$46,90
PESO: 0,280
ISBN:9788546200658
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A Ação Coletiva do Homem
Simples na Construção
da Esfera Pública
Os Trabalhadores Rurais de Baturité-Ceará

Este livro trata da interação de
dois elementos normalmente
estranhos entre si na realidade
nacional: a política e o cidadão
comum. A obra direciona seu
foco na análise da experiência de
participação do homem simples
– a saber, o camponês – de Baturité, município de pequeno porte,
situado na região serrana do estado do Ceará, a 84 km da capital,
Fortaleza.
SUMÁRIO: A contribuição do
homem simples na construção da
esfera pública: um objeto de estudo; A experiência de participação
do homem simples nos espaços
públicos em Baturité - Ceará: uma
primeira aproximação.
AUTOR: Sonia Pereira
PÁGINAS: 260
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/15
PREÇO: R$42,90
PESO: 0,350
ISBN:9788581488776
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Representação Além das Eleições
Repensando as Fronteiras entre Estado e
Sociedade

O que é representação política
e quais são os critérios que a
definem como democrática? Para
responder tais questões, esta obra
defende que é preciso considerar
três dimensões distintas e inter-relacionadas, a saber, quem
representa, o que se representa e
como se representa.
SUMÁRIO: “A Ficção da Representação Política; A Participação
Política Possível: A Dualidade Estado/Sociedade na Teoria Política
Contemporânea; O Protagonismo
da Sociedade Civil na Política Contemporânea; Representação na
Participação: Desafios Teóricos e
Empíricos; Representação Política
no Brasil.

AUTOR: Debora Rezende De Almeida
PÁGINAS: 312
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: OUT/15
PREÇO: R$52,90
PESO: 0,500
ISBN:9788546200276
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O estudo do impacto a saúde
humana na avaliação de impacto
ambiental
A partir da década de 1980, os
estudos de impactos ambientais
de empreendimentos foram intensificados, principalmente devido
aos marcos regulatórios. Esses
estudos vêm se tornando, paulatinamente, mais complexos e completos, pois não só os profissionais
que os realizam se aperfeiçoaram,
como também houve um aprimoramento dos órgãos reguladores
na solicitação e análise dos estudos. A partir disso, o livro nos força
a pensar no assunto e desenvolve
uma metodologia para analisar o
impacto de empreendimentos na
saúde humana.
SUMÁRIO: Contextualizando o estudo de impacto à saúde; a saúde
ambiental; as doenças ambientais;
indicadores.
AUTOR: Guilherme Farias Cunha
PÁGINAS: 448
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: FEV/15
PREÇO: R$52,90
PESO: 0,680
ISBN:9788581487090
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Atores Sociais, Conflitos
Ambientais e Políticas Públicas
Os textos aqui apresentados objetivam a divulgação e a ampliação
do diálogo sobre a temática Atores
Sociais, Políticas Públicas e Cidadania, tratando das novas formas
de expressão da política e dos
movimentos sociais, do tema das
relações étnico-raciais e dos desafios sempre renovados em torno
da construção da cidadania e da
ampliação de direitos, dos dilemas
e desafios da contemporaneidade
no tocante às relações ambiente
e sociedade e dos estudos sobre
economia criativa e mercados
interculturais.
SUMÁRIO: Dos Conflitos Socioambientais às Práticas Políticas em
Face de Ecos de Utopia; A Democracia Brasileira e a Insustentabilidade Socioambiental.
AUTOR: Aloísio Ruscheinsky
PÁGINAS: 256
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/14
PREÇO: R$45,90
PESO: 0,310
ISBN:9788581486291
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Privação de Liberdade
Desafios para a política de Direitos
Humanos

Este livro tem como objetivo reunir
textos de diversos profissionais
brasileiros, mexicanos, argentinos
e norte-americanos de diversas
áreas das Ciências Humanas e
Sociais interessados em refletir
sobre os aspectos jurídicos, políticos, ideológicos e administrativos
que envolvem o tema na América
Latina e, principalmente, sobre as
políticas públicas para enfrentar
ou minimizar as vulnerabilidades
que o sistema punitivo produz.
SUMÁRIO: Políticas de execução
penal no Brasil: questões, avanços
e perspectivas; A infância atrás
das grades: um estudo sobre as
relações penitenciárias e desafios
contemporâneos.

AUTOR: Elionaldo Fernandes
Julião
PÁGINAS: 212
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/14
PREÇO: R$42,90
PESO: 0,290
ISBN:9788581487649
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Atores Partidários e Entrada
Estratégica em Competição
Eleitoral de Múltiplas Arenas
A Experiência Brasileira

A eleição presidencial no Brasil
constitui um forte incentivo à coordenação estratégica dos partidos
no âmbito das disputas majoritárias estaduais. A disputa encetada
na arena presidencial integra um
jogo mais amplo de negociações
em um mercado nacional
de entrada em que se coloca em
marcha uma estrutura de incentivos à coordenação eleitoral.
SUMÁRIO: Modelo de coordenação
eleitoral: eleição presidencial e
entrada estratégica em competição eleitoral de multiplas arenas;
Entrada estratégica dos partidos
políticos nas eleições majoritárias
estaduais sob a regra da verticalização.
AUTOR: Valter Rodrigues Carvalho
PÁGINAS: 188
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/14
PREÇO: R$42,90
PESO: 0,285
ISBN:9788581487809
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A Dança das Cadeiras
Análise do jogo político na assembleia
legislativa do Paraná

Este livro coloca-se entre as obras
fundamentais para a compreensão dos fenômenos políticos da
sociedade paranaense. A tese que
a autora propõe é das mais ricas
e fecundas, especialmente pela
explicação que sugere para o caso
político e social paranaense. O
ponto central do livro é demonstrar que a Assembleia Legislativa
do Paraná foi o sub-campo que
concentrou o jogo político que
promoveu as relações de poder no
Paraná entre 1889-1939.
SUMÁRIO: Classe dominante e
assembleia legislativa paranaense
como objeto de estudo; Transição
geracional e organização do poder
executivo paranaense; Assembleia
legislativa e manutenção do poder
político.
AUTOR: Mônica Helena Harrich
Silva Goulart
PÁGINAS: 424
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: FEV/14
PREÇO: R$62,90
PESO: 0,780
ISBN:9788581485072
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A inserção das economias emergentes e a distribuição de poder
no cenário político internacional

Elementos decisivos na construção da posição e ação política De
Roberto Requião de Mello e Silva

A ideia central do livro é analisar a
economia como meio de alcançar
maior poder na política internacional, constituindo, ou não, uma
política pública deliberada. O texto
convida o leitor a refletir sobre a
insuficiência dos indicadores econômicos e sociais tradicionais que,
embora úteis, não são capazes de
explicar completamente o jogo de
poder nas relações internacionais
contemporâneas.

A obra aborda a trajetória do
agente político Roberto Requião de
Mello e Silva no período de 1982 a
2006. O foco central deste estudo
é realizar um levantamento dos
traços da posição e prática política
de Requião, além de analisar sua
relação com o PMDB, a coerência
e permanência de seus discursos
políticos, o perfil do grupo político que o acompanha em seus
pleitos e o perfil de suas políticas
públicas. O livro é uma leitura
recomendada aos interessados em
adentrar na política paranaense.

SUMÁRIO: O sistema internacional
contemporâneo; O sistema financeiro internacional - suas instituições como instrumento de poder;
As economias emergentes no
sistema internacional; A teoria dos
jogos e as negociações da ALCA.

AUTOR: Mauro Salvo
PÁGINAS: 244
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/14
PREÇO: R$49,90
PESO: 0,265
ISBN:9788581486017
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SUMÁRIO: a O livro analisa a trajetória política de Roberto Requião
de Mello e Silva, uma das personalidades mais importantes do
Estado do Paraná.
AUTOR: Daiane Carnelos Resende
PÁGINAS: 200
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: FEV/14
PREÇO: R$46,90
PESO: 0,310
ISBN:9788581484136
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Democracia Bandeirante

Crise dos partidos

Distritos Eleitorais e Eleições do Império à
Primeira República

Democracia e reforma política no Brasil

A presente obra analisa os jogos políticos ocorridos no Brasil
durante o Império e Primeira
República, revelando como ocorreu a consolidação do Estado
Nacional diante dos regionalismos.
Nesse sentido, o autor enfatiza a
importância da distritalização do
poder eleitoral, peça-chave para
a estruturação dessa nova lógica
institucional. Considerando que a
temática de reforma política nunca
deixa ser atual, o livro em questão
preenche lacunas sociais, além de
bibliográficas.
SUMÁRIO: Capítulo I: Interfaces do
Poder – Federlismo, Estadualismo,
Muncipalismo, Voto Distrital no
Brasil, Sistema Distrital em São
Paulo.
AUTOR: Wlaumir Doniseti De
Souza
PÁGINAS: 292
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: JUL/13
PREÇO: R$51,90
PESO: 0,485
ISBN:9788581482446
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Este livro reúne alguns ensaios
e artigos que procuram refletir
sobre temas relevantes, num debate qualificado, como os partidos
políticos (e sua crise), a democracia (e alguns dos seus problemas
na América Latina), o Congresso
Nacional (sua crise, o pape
SUMÁRIO: Crise dos partidos e
transformações dos governos representativos, Teoria democrática
pluralista e o problema da participação política, Reforma política e
participação popular, A perspectiva
de reforma política no governo
Dilma Rousseff, Os desafios do governo Dilma Rousseff, Política sem
partidos ou democracia real, já!.

Marketing político na televisão
brasileira
Um estudo sobre as campanhas presidenciais de 1989 a 2002

Esta obra aborda importantes temas, dentre eles, os aspectos históricos, conceituais e práticos do
marketing político e a sua inserção
na televisão brasileira, a diferença
entre marketing, marketing político e marketing eleitoral, imagem
pública versus opinião púbica, e a
evolução do marketing político na
televisão brasileira.
SUMÁRIO: Dimensões científicas
do Marketing Político, A evolução
do Marketing Político na Televisão
Brasileira, Campanhas Presidenciais na Televisão.

AUTOR: Homero De Oliveira Costa
PÁGINAS: 176
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: FEV/12
PREÇO: R$42,90
PESO: 0,302
ISBN:9788581480220

AUTOR: Nahara Cristine Makovics
Fusco
PÁGINAS: 156
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: SET/12
PREÇO: R$42,90
PESO: 0,275
ISBN:9788581481302
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A biopolítica e a vida que se pode
deixar morrer
Esta obra retrata a crueldade da
biopolítica e a violência da produção de vidas nuas, inúteis e descartáveis, num mundo que se quer
democrático, o Brasil pós-ditatorial, os pontos principais em que
incide o olhar crítico dessa historiadora, fortemente comprometida
com o tempo presente. Não faz
concessões ao denunciar a permanência das formas da violência
política e policial afetando a vida
dos brasileiros, especialmente os
pobres e os negros, expulsos para
a periferia das cidades cada vez
mais higienizadoras e punitivas. N
SUMÁRIO: A violência no contexto
biopolítico do estado de exceção,
Exceção e violência policial no
Brasil, Depois de um ano eu não
vindo, ponha a roupa de domingo.
AUTOR: Susel Oliveira Da Rosa
PÁGINAS: 204
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: JUL/12
PREÇO: R$45,90
PESO: 0,345
ISBN:9788581480565
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Olhares Cruzados
Política e Dinâmicas Sociais no Triângulo
Mineiro

Olhares cruzados: política e dinâmicas sociais no Triângulo Mineiro
é um livro que reúne a produção de
profissionais das áreas de Ciências
Humanas e Ciências Sociais que
buscam compreender, sob diferentes perspectivas e enfoques,
esta porção do espaço regional
em Minas Gerais, destacando
ainda outras escalas e objetos. Ao
privilegiar o Triângulo Mineiro, a
produção lança luzes sob múltiplas facetas do processo que, ao
longo do tempo, permitiu à região
destaque nacional pela sua realidade socioeconômica.
SUMÁRIO: A área de ciências
humanas no Pacto Nacional pelo
Fortalecimento do Ensino Médio;
A memória como sinônimo de
história.
AUTOR: Marcos Antônio Silvestre
Gomes
PÁGINAS: 328
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: FEV/19
PREÇO: R$52,90
PESO: 0,490
ISBN: 9788546215157
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Municipalização da Política de
Segurança Pública
Um Estudo Sobre a Experiência
de Manaus-AM

O tema deste livro abordou aspectos, que trazem à tona a realidade
da segurança pública municipal,
relacionados ao alto índice de
criminalidade, ao caráter multifacetado do setor e às dificuldades
em avaliar a política pública. Por
isso, o método utilizado focou as
questões nucleares pertinentes ao
resultado dessa política. Isto é, a
estatística inferencial foi utilizada
para desvelar o “núcleo” repetitivo
dos eventos, por meio de pesquisa
social.
SUMÁRIO: O federalismo e a municipalização no Brasil; A gestão
pública e o sistema de controle;
A guarda municipal e a violência
urbana.
AUTOR: Antonio Carlos Barradas
Ferreira
PÁGINAS: 180
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAR/19
PREÇO: R$42,90
PESO: 0,225
ISBN: 9788546214761
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Estudo transdisciplinar das
relações de consumo
Em 2018, o Procon/RS completou
20 anos. Para comemorar a data,
lança sua 1ª publicação científica
por meio da Escola Superior de
Defesa do Consumidor. Este livro
reúne textos de vários autores
que nos ofertaram seus conhecimentos colaborando para a tarefa
permanente do órgão em formar
consumidores conscientes.
SUMÁRIO: Breve análise da Lei n.
13.455/2017 que permite a diferenciação de preços conforme
a modalidade de pagamento; A
busca pelo fortalecimento do procedimento administrativo oriundo
da reclamação do consumidor e o
PL 5.196/2013; O uso da imagem
na publicidade via internet: uma
análise sob o prisma da sociedade
de consumo.
AUTOR: Diego Ghiringhelli de
Azevedo
PÁGINAS: 208
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/19
PREÇO: R$42,90
PESO: 0,255
ISBN: 9788546214426

Direito

Formação Humanística em Direito

Direito e Educação Ambiental

A Resolução do Conselho Nacional
de Justiça n. 75, de 12 de maio de
2009, prevê um eixo de formação
humanística nos concursos públicos para ingresso na carreira da
magistratura em todos os ramos
do Poder Judiciário nacional. Essa
previsão fomentou o estudo de
áreas que costumavam ser consideradas teóricas e acadêmicas.

Diante da crescente onda de informação que diuturnamente alcança
a humanidade, proveniente de todos os oceanos de valores que nos
circundam, há que se ter a clareza
dos objetivos das atitudes a serem
praticadas perante a realidade
socioambiental. Destaca-se que
as reflexões oriundas da pesquisa
proporcionam o questionamento e
a problematização de forma a estimular o diálogo para a construção
de novos paradigmas, a fim de
gerar transformação em benefício
de um ser e estar melhorado hoje
e nas gerações vindouras.

SUMÁRIO: Pena de morte: conflito
da tendência jurídica à abolição
ante a aplicação social inoficial; A
formação em direitos humanos no
contexto dos currículos jurídicos:
um estudo de caso sobre a Resolução CNE/CES n. 9/2004; O Esta do
e o constitucionalismo; Interação
social, identidade e pertencimento: fundamentos sociológicos da
formação do Direito.

AUTOR: Leonardo da Rocha de
Souza (Org.)
PÁGINAS: 156
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: FEV/19
PREÇO: R$37,90
PESO: 0,200
ISBN: 9788546213573
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SUMÁRIO: A Relação Processo
– Ato Decisório – Juiz, A Relação
Educação Ambiental - Conflito
Jurídico - Sentença Transformadora, O Revelar Da Consciência
Ambiental.
AUTOR: Vanessa Hernandez
Caporlingua
PÁGINAS: 324
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: SET/12
PREÇO: R$39,90
PESO: 0,320
ISBN:9788581481364
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A Responsabilidade Ambiental e a
Garantia Bancária Autônoma
O texto explora o ramo do direito
privado, nomeadamente sobre a atual
situação da responsabilidade civil
ambiental no ordenamento jurídico
europeu e internacional, que num
primeiro momento, concentra-se no
enquadramento clássico da responsabilidade civil, seus pressupostos e
especialmente na responsabilidade
objetiva que é a questão norteadora deste trabalho. A seguir, passa a
verificar a responsabilidade civil na
proteção ambiental, além de destacar
os princípios que contribuem com a
proteção do meio ambiente, expondo
alguns aspectos importantes de seus
pressupostos.
SUMÁRIO: A responsabilidade civil; A
responsabilidade civil e a proteção ambiental; A responsabilidade ambiental;
Os meios de reparação; Um possível
mecanismo de reação.

AUTOR: Gabriel Pacheco Mello
Cunha
PÁGINAS: 176
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: FEV/18
PREÇO: R$49,90
PESO: 0,225
ISBN:9788546209996
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Mercado Relevante e Poder de
Mercado no Âmbito das
Telecomunicações
Esta obra analisa de forma detida
conceitos relativos ao mercado relevante no âmbito das telecomunicações brasileiras, promovendo, ainda,
um estudo de outras legislações que
serviram de inspiração para o órgão
regulador brasileiro, a Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel. A
abordagem foi feita de forma ainter-relacionar conceitos das ciências
econômicas com outros das ciências
jurídicas, na busca de se apresentar
o correto cenário, seus problemas e
algumas soluções adotadas por outros
países.
SUMÁRIO: O “enforcement” da política
de defesa da concorrência no setor
das telecomunicações brasileiras;
Conceito de mercado relevante e sua
aplicabilidade nas telecomunicações
brasileiras; Análise crítica da metodologia da definição de mercado relevante e poder de mercado significativo nas
telecomunicações brasileiras.

AUTOR: Bruno Medeiros Bastos
PÁGINAS: 148
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/18
PREÇO: R$32,90
PESO: 0,200
ISBN:9788546211975
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Constituições Estaduais e
a Ordem Econômica
Autonomia e Limites dos Estados

As análises do presente livro são um
convite à reflexão sobre a efetividade
do papel dos Estados-Membros, que
lhe fora outorgado pela Constituição
Federal de 1988, de instituição de
políticas econômicas constitucionais
estaduais, consideradas a natureza do
Estado Federal e as diretrizes trazidas
pela Carta Magna de 1988. A atual
Constituição completou 30 anos e já
é tempo de tecer uma análise sobre a
efetividade dos papeis distribuídos aos
entes federativos quando da repartição
de competências instituída em 1988, e
foi isso que fizemos a partir do recorte
do Direito Econômico.
SUMÁRIO: O Poder Constituinte dos
estados federados; Competência em
matéria de Direito Econômico; Da Ordem Econômica: autonomia e limites
dos Poderes Constituintes Derivados
Decorrentes pós-Constituição de 1988.

AUTOR: Fernanda Gurgel Raposo
PÁGINAS: 240
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/18
PREÇO: R$45,90
PESO: 0,280
ISBN:9788546214174
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Manual de Direito do Petróleo

Manual Jurídico da Escravidão

Delação Premiada

Uma Visão Jurídica do Ouro Negro no Brasil

Império do Brasil

No Brasil, até pouco tempo atrás, o
conhecimento científico da indústria
do petróleo e gás natural era legado
de poucos. Na seara jurídica, permanecia a posse do conhecimento
em poucas mãos, somente algumas
obras esparsas foram publicadas.
Ao observar esse panorama e como
esse mercado é constituído por uma
multifacetada gama de pessoas, além
dos interessados e curiosos, montouse uma obra que pudesse ter duas
vertentes: preencher uma lacuna das
obras jurídicas brasileiras e apresentar uma obra que tratasse de forma
sistemática o enfoque jurídico da
indústria de petróleo e gás natural.

O Manual Jurídico da Escravidão apresenta de forma simples e sistematizada, mas não superficial, a estrutura
do instituto jurídico da escravidão dos
negros no Brasil durante o século XIX
e responde inúmeras questões, dentre
elas: Quando se iniciou a escravidão
no Brasil? O escravo era uma coisa ou
uma pessoa? Ele poderia ser processado criminalmente? Seria possível o
cativo adquirir patrimônio ou ter uma
família? Poderia o proprietário aplicar
uma penalidade de morte? O escravo
era cidadão do Império? A sociedade
brasileira tinha medo dos escravos?

Uma abordagem a Partir das Políticas
Criminais Garantista e antigarantista e da
Constituição Federal

SUMÁRIO: Noções gerais sobre petróleo e gás natural; Entendendo o direito
do petróleo como ciência jurídica; Aspectos constitucionais, administrativos
e regulatórios da indústria de petróleo
e gás natural.

AUTOR: Manoel Pereira Dos Santos Neto
PÁGINAS: 432
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: MAR/18
PREÇO: R$128,90
PESO: 0,680
ISBN:9788546211821
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SUMÁRIO: A Escravidão como herança; A Constituição de 1824 e a Escravidão: uma Constituição nascida de
um trauma; Tráfico e escravidão: dois
aspectos de uma sombria realidade;
Estatuto Civil do Escravo, O Escravo e
o Direito penal material e processual.

AUTOR: André Emmanuel Batista
Barreto Campello
PÁGINAS: 280
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: ABR/18
PREÇO: R$65,90
PESO: 0,440
ISBN:9788546212071
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Sob o pretexto de ‘combater’ o crescimento da criminalidade, o sistema
de garantias foi colocado às margens,
desprezando-se valores e limites
instituídos na Constituição Federal. A
política criminal passou a sofrer significativa influência da pressão social,
aproveitando o legislador de conceitos
porosos decorrentes da sociedade do
risco, da flexibilização das garantias
penais e processuais, adotando uma
política criminal distanciada do garantismo, mas afinada com a emergência
penal, o inimigo penal e o funcionalismo sistêmico radical.
SUMÁRIO: Política criminal antigarantista; Garantismo penal; Delação
premiada; Proposta de alteração legislativa da delação premiada.

AUTOR: Marco Polo Levorin
PÁGINAS: 288
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/18
PREÇO: R$49,90
PESO: 0,340
ISBN:9788546213450
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O Direito Frente às Novas
Demandas da Sociedade
O Direito Frente às Novas Demandas
da Sociedade é uma obra que trata de
questões atuais em Direito de Família
e Direito de Empresa, visando mostrar
como o Direito vem se adaptando às
novas demandas da sociedade, uma
vez que as normas postas não podem
ser imutáveis, mas variáveis e em
constante mudança.
SUMÁRIO: O direito das famílias na
contemporaneidade: diálogos sobre o
afeto e a filiação socioafetiva; Direitos
reprodutivos, reprodução humana
assistida e os novos arranjos familiares; A família contemporânea enquanto produção científica disponível no
banco de teses da CAPES 2012-2016;
A desconsideração da personalidade
jurídica; A recuperação judicial do
produtor rural; a (im)possibilidade de
executar os títulos de crédito inominados (ou atípicos) no direito processual
civil brasileiro.

AUTOR: Terezinha Damian Antônio
PÁGINAS: 140
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/18
PREÇO: R$32,90
PESO: 0,185
ISBN:9788546213306
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Direito Internacional Público
Aspectos Fundamentais

O mundo contemporâneo impõe
grandes desafios aos que procuram compreendê-lo. Em uma época marcada por transformações
de toda ordem, essa compreensão
é agravada pelo fato de a sociedade internacional estar diante do
desafio de coordenar esforços de
paz e cooperação em um momento difícil para a humanidade. O
avanço vertiginoso da tecnologia
permite a convivência universal
e gera conflitos que superam a
capacidade dos Estados de regulá-los coletivamente.
SUMÁRIO: Breve Histórico sobre o
Desenvolvimento dada Disciplina;
Relações entre o Direito Internacional Público e o Direito Interno.

AUTOR: Francisco de Assis Belgo
PÁGINAS: 288
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: AGO/17
PREÇO: R$69,90
PESO: 0,440
ISBN:9788546209385
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O Devido Processo de Execução
Pena
Uma Abordagem Empírica

A obra desenvolvida caminha
numa direção reveladora sobre o
assunto, com uma abordagem que
poderá demonstrar ao leitor um
“abismo” sem precedentes entre o
que se encontra nos livros ou artigos dogmáticos sobre o tema, sem
deixar de observá-los obviamente
e a vida prática deste processo, o
de execução penal.
Ressalta-se que a ideia não é
denunciar um determinado órgão,
mas de apresentar um contraste
entre o abstrato e o real, o que
decerto se tornará evidente com a
leitura do livro.
SUMÁRIO: Sistemas processuais
penais; Do processo de execução
penal; O processo de execução
penal no estado do Rio de Janeiro.
AUTOR: Iure Simiquel Brito
PÁGINAS: 116
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/17
PREÇO: R$32,90
PESO: 0,150
ISBN:9788546207022
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Poderes Instrutórios do
Juiz no Processo Penal

Nulidades no Processo
Administrativo Disciplina

A presente obra aborda um dos
temas mais importantes e polêmicos do processo penal: os poderes
instrutórios do juiz, sua admissibilidade, legitimação e seus
respectivos limites. Como compatibilizar os poderes instrutórios do
magistrado, decorrentes da busca
de uma verdade processual, com
o Estado Democrático de Direito,
o sistema acusatório, o princípio
da inércia da jurisdição e outros
princípios processuais? Partindo
de premissas importantes, como a
natureza pública do Direito Processual.

Comum e Militar

A Faculdade de Direito de Porto Alegre, o
Ensino Jurídico e Política no Brasil
(1900-1937)

O livro de Olympio Fraga Bisnetto
é o que verdadeiramente não só os
juristas, mas também outros profissionais da área, precisam para
uma ampla discussão e identificação de nulidades porventura surgidas no transcurso de um Processo
Administrativo Disciplinar.
A obra, que tem um profundo
estudo sobre o tema e maestria
ao apresentar aspectos práticos,
didáticos e objetivos de nulidades,
é de leitura obrigatória, sobretudo
porque imergiu em um espaço
quase vazio, pouco existente, sem
as abordagens necessárias àqueles que tratam de Processo leitura.

”Hoje no Brasil muitos analistas
apontam para a chamada judicialização da política. Com efeito, parece que, de repente, juízes e promotores se lançaram sobre uma
seara antes restrita aos políticos e
suas agremiações.
Este livro se debruça sobre as
condições históricas da formação escolar superior em Direito e
sobre os seus resultados, enfocando a estreita e antiga relação que
sempre existiu entre professores,
alunos, egressos e as próprias
instituições de ensino jurídico com
o engajamento político-partidário.

SUMÁRIO: Temas iniciais: Administração Pública e princípios
constitucionais aplicáveis.

SUMÁRIO: Antecedentes e Heranças: o ensino jurídico no Brasil do
século XIX; A Faculdade de Direito
de Porto Alegre.

AUTOR: Olympio Fraga Bisnetto
PÁGINAS: 152
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAR/17
PREÇO: R$42,90
PESO: 0,180
ISBN:9788546207893

AUTOR: Luiz Alberto Grijó
PÁGINAS: 348
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/17
PREÇO: R$52,90
PESO: 0,410
ISBN:9788546208234

SUMÁRIO: Natureza pública do
Direito Processual; Sistemas processuais penais; : O processo e a
verdade; A atividade instrutória do
juiz no processo penal.
AUTOR: Flávio Martins Alves Nunes Júnior
PÁGINAS: 268
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: MAI/17
PREÇO: R$55,90
PESO: 0,360
ISBN:9788546208364
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A Autocomposição como Forma de
Resolução dos Conflitos
A Mediação e Conciliação na Ordem do Dia

A importância da obra reflete o
diálogo entre os juristas da área e
mediadores judiciais sobre a análise do papel do advogado, do mediador e das partes na mediação.
Nesse sentido, busca-se a melhor
maneira de tratar o conflito, seja
de forma judicial ou extrajudicial;
o meio mais adequado de restabelecer entre as partes o consenso, o
diálogo e a cooperação, garantindo
os princípios constitucionais. cidadania e pacificação social.
SUMÁRIO: Autocomposição dos
conflitos e direitos humanos; Terapia individual sistêmica e a mediação de conflitos: diálogo e escuta
no processo terapêutico e a escuta
ativa na mediação.
AUTOR: José Ricardo Caetano
Costa
PÁGINAS: 332
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: SET/17
PREÇO: R$52,90
PESO: 0,520
ISBN:9788546209781
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Estudos em Direito
Contemporâneo e os Desafios da
Pós-modernidade
A presente obra contém diversos
artigos relacionados aos mais variados temas, que vão da cátedra e
da formação jurídicas aos princípios da bioética e do biodireito; da
cobrança tributária no âmbito do
Mercosul ao Estado de vigilância
nas sociedades disciplinares; do
preconceito e do direito da diferença aos contratos eletrônicos. Pretende-se, por meio de abordagens
atuais, demonstrar que a ciência
jurídica está apta a enfrentar os
desa¬fios da modernidade, a despeito do imaginário que lhe atribui
um caráter conservador.
SUMÁRIO: Reflexão para uma
transcendência do positivismo
jurídico no ensino e na aplicação
do direito; A cobrança do crédito
tributário no Mercosul.
AUTOR: Kelly Cardoso Da Silva
PÁGINAS: 132
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/17
PREÇO: R$32,90
PESO: 0,175
ISBN:9788546210152
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Teixeira de Freitas
Codificação, Casamento Civil e Escravidão
na Retórica do Direito no Fim do Segundo
Império

O autor se utiliza da perspectiva
retórica para servir à análise da
história das ideias, utilizando as
vias clássicas da persuasão em
Aristóteles, nomeadamente ethos,
pathos e logos, as quais perpassam toda esta obra, que privilegia
os temas: codificação, casamento
civil e escravidão para verificar
se havia um pensamento jurídico
brasileiro original.
SUMÁRIO: O jurista do Segundo
Império no grupo de pesquisa
sobre História das Ideias; Investigando os primórdios das ideias
jurídicas brasileiras na primeira
codificação geral do Direito Civil
sob o olhar de uma metodologia
retórica do direito.
AUTOR: José Lourenço Torres
Neto
PÁGINAS: 248
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: FEV/16
PREÇO: R$46,90
PESO: 0,320
ISBN:9788546202065
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As Convenções da OIT no
Ordenamento Jurídico Brasileiro

Breves Considerações a Respeito
da Remição da Pena pelo
Trabalho, Estudo e Leitura

O presente livro aborda as Convenções da OIT no ordenamento jurídico brasileiro. Fundamentalmente,
esta obra apresenta críticas e
reflexões acerca das controvérsias
que envolvem o tema da incorporação das Convenções da OIT no
Direito Interno, demonstrando que
estes instrumentos normativos
internacionais, em sua maioria,
versam sobre direitos humanos.

Nesta obra o autor analisa alguns
temas que fundamentam a existência e a necessidade do instituto
da remição da pena, como por
exemplo, o conceito e as características da pena, as teorias relacionadas às finalidades da pena, os
efeitos da sentença penal condenatória e o objeto da execução
penal.

SUMÁRIO: a As Convenções da OIT
e a Relação com os Direitos Humanos; As Convenções da OIT no
Ordenamento Jurídico Interno.

SUMÁRIO: a Remição da Pena pelo
Trabalho; Remição da Pena pelo
Estudo; Remição da Pena pela
Leitura.

AUTOR: Sandor Ramiro Darn
Zapata
PÁGINAS: 404
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/16
PREÇO: R$51,90
PESO: 0,500
ISBN:9788546201044

AUTOR: Marcio Rodrigo Delfim
PÁGINAS: 92
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/16
PREÇO: R$29,90
PESO: 0,130
ISBN:9788546201556
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A Judicialização de Políticas
Públicas de Saúde e Efeitos na
Gestão Administrativa no Âmbito
do Estado de SP
A judicialização de políticas públicas, e em especial na área da saúde, tornou se uma prática usual e
rotineira nas últimas décadas.
Nesta obra, buscou-se analisar
essa atuação do Poder Judiciário,
que se distancia de uma posição
de mero aplicador do direito vigente e passa a atuar de modo efetivo
na implantação de programas
sociais e até mesmo definir suas
prioridades.
SUMÁRIO: Políticas Públicas de
Saúde Inerentes à Assistência
Farmacêutica; Políticas Públicas e
a Efetivação da Cidadania; Direitos
Sociais e Coletivos à Saúde a partir
da Constituição Federal de 1988.

AUTOR: Alexandre Ferrari Vidotti
PÁGINAS: 128
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/16
PREÇO: R$29,90
PESO: 0,175
ISBN:9788546204786
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A Jurisdicionalização como Forma
de Consolidação do Direito
Internacional Ambiental
Este livro busca refletir a necessidade de uma Corte Internacional
Ambiental para a resolução dos
conflitos ambientais transfronteiriços, sob a luz do Direito Ambiental
e do compromisso ético e jurídico
em defender o meio ambiente para
as presentes e futuras gerações. O
desastre ecológico do Mar de Aral
revela a ausência de um órgão
ambiental internacional que possa
coordenar as atividades econômicas sustentáveis e o diálogo entre
os Estados envolvidos, como o
caso Las Papeleras.
SUMÁRIO: Direito Internacional
Ambiental; A Jurisdicionalização
como Forma de Consolidação
da Ordem Jurídica Internacional
Ambiental.
AUTOR: Vanessa De Castro Rosa
PÁGINAS: 268
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: FEV/16
PREÇO: R$44,90
PESO: 0,360
ISBN:9788546200931
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Paradigmas do Estado Moderno

A História da Pena de Prisão

Biopolítica, Governamentalidade e Ética em
Giorgio Agamben

O detalhado traço histórico feito
pela obra parte da antiguidade,
atravessa os períodos medievo,
pré-colonial e colonial brasileiros,
Brasil Império, República, Estado
Novo, Ditadura Militar, Redemocratização e chega aos dias de
hoje, numa perspectiva que ajuda
muito a compreender o degenerado estado das coisas em tema
carcerário no Brasil.

A presente obra é uma tentativa
de explicar como chegamos até
aqui em matéria de governamentalidade, a partir deofinal dos
anos 1930 do século XX, em que
houve uma grande guerra mundial
que solapou a vida de mais de 50
milhões de pessoas. Diferentemente dos resultados posteriores
da guerra, que apontavam para um
mundo bipolar entre democracia
e comunismo, visão reducionista
dos efeitos do estado de exceção, o
que percebemos com este estudo,
é que o mundo desenvolveu ao
máximo.

SUMÁRIO: O surgimento da prisão-pena; A pena no Brasil-Colônia;
Do começo de um sistema penal
genuinamente brasileiro até a
República; Do período republicano
até a Lei de Execução Penal; Passado e presente da pena de prisão.

SUMÁRIO: Paradigmas do Estado
moderno e a “vida nua”: considerações sobre a lei e o poder; O
Estado nazista e o nascimento de
Auschwitz.
AUTOR: Davi Da Costa Almeida
PÁGINAS: 264
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/16
PREÇO: R$49,90
PESO: 0,400
ISBN:9788546202676
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A efetividade dos Direitos Sociais
no Brasil

O Marco do Terceiro Setor

A complexidade da sociedade moderna, cada vez mais interligada
e veloz em decorrência da globalização, tem impacto direto na
vida, refletindo-se no conceito e no
exercício da cidadania. A atuação
conjunta do Estado e da sociedade vem sendo fundamental para
a tutela das novas necessidades
humanas, o que representa um
grande desafio a ser enfrentado.
Neste sentido, destacam-se as
análises dos autores, na apuração
das diversas demandas existentes para a efetivação dos direitos
sociais.

O Estado, representando o chamado Poder Público, tem sua
fundamentação na instituição e
manutenção do bem comum. Porém, nem sempre o Estado é capaz
de suprir todas as necessidades
coletivas e, por isso, faz parcerias
com as organizações da sociedade
civil (OSC), chamadas Terceiro Setor. Após vários casos de desvios
de dinheiro público feitos através
dessas organizações, criou-se em
2014 a Lei 13.019/14, designada
o Marco Regulatório do Terceiro
Setor, para coibir os abusos.

SUMÁRIO: Direito à Saúde: judicialização, reserva do possível e mínimo existencial; Transexualidade e
aposentadoria no regime geral de
previdência.
AUTOR: Isabella Christina Da Mota
Bolfarini
PÁGINAS: 252
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/16
PREÇO: R$48,90
PESO: 0,310
ISBN:9788546204021
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Doutrina e Prática

Assuntos Polêmicos e Não de
Pacífico Entendimento dentro da
Área de Direito
Este livro é, em tese, primordialmente direcionado aos estudantes
e profissionais da área jurídica,
mais especificamente aos que se
preocupam e não se aquietam com
as constantes e diárias transformações de alguns temas do mundo jurídico, tais como a bioética; a
arbitragem como instrumento de
acesso à Justiça; alguns direitos
dos trabalhadores imigrantes mercosulistas; o processo administrativo fiscal.

SUMÁRIO: Terceiro Setor; Ato
administrativo; Fortalecimento
da sociedade civil e os princípios
constitucionais da Administração
Pública; Definições.

SUMÁRIO: O surgimento da Bioética e sua atual importância no
mundo jurídico; Os reflexos na
responsabilidade civil da conduta
escolar ante o fenômeno bullying;
Elementos para o estudo sobre a
“liberdade de expressão” e o “discurso do ódio”.

AUTOR: Clair De Oliveira
PÁGINAS: 220
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/16
PREÇO: R$44,90
PESO: 0,290
ISBN:9788546205868
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PREÇO: R$39,90
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Integração Regional na América
Latina

A Dignidade Humana e o Imposto
Sobre a Renda

O Papel do Estado nas Políticas Públicas
para o Desenvolvimento, os Direitos Humanos e Sociais e uma Estratégia Sul - Sul

Um Diálogo com a Realidade Brasileira

Este é um livro necessário. O conhecimento sobre os vários aspectos que fazem parte do processo
de integração da América Latina
é uma condição essencial para
compreender as possíveis alternativas de desenvolvimento sustentado e socialmente justo para cada
país de nosso continente. Este
livro se ocupa basicamente de
uma das regiões mais avançadas
das Américas em um processo de
integração que já tem uma história
fundamental.

Esta obra certamente contribuirán
para a compreensão de um dos
temas mais caros para a cidadania e para a dignidade do cidadão
brasileiro: a necessária e urgente
equação entre o poder de tributar
e arrecadar impostos por parte do
Estado brasileiro e a inexorável
necessidade de se construir uma
sociedade livre, justa e solidária.
SUMÁRIO: a A dignidade humana;
O imposto sobre a renda; A dignidade humana e o imposto sobre a
renda da pessoa física.

SUMÁRIO: As políticas de ensino
superior de pós-graduação no
Brasil e no Paraguai e a mercantilização, temporária, dos títulos de
mestrado e de doutorado.
AUTOR: Sérgio Luiz Pinheiro Sant
Anna
PÁGINAS: 412
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/16
PREÇO: R$55,90
PESO: 0,590
ISBN:9788546203710
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Direito Penal do Inimigo
Aspectos Jusfilosóficos e Normativos

Esta obra faz uma análise do processo de expansão do Direito Penal, o qual ocorreu (e ocorre) em
suas bases e estruturas. Para tanto, é estudado o modelo proposto
por Günther Jakobs denominado
Direito Penal do Inimigo. Todavia,
parte-se de uma análise jusfilosófica, principalmente no que tange
à influência das mais importantes
teorias contratualistas como a de
Rousseau, Fichte, Hobbes e Kant,
sem esquecer-se de discorrer
sobre os aspectos normativos,
tecendo considerações críticas a
respeito da aplicabilidade da aludida teoria no Direito Penal contemporâneo.
SUMÁRIO: O direito penal na
sociedade moderna: os dilemas de
uma era globalizada.

AUTOR: Marcelo Gomes De Moraes
PÁGINAS: 176
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/16
PREÇO: R$34,90
PESO: 0,225
ISBN:9788546204250
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Entre a Modernidade e a Tradição

Regime Disciplinar Diferenciado

Empoderamento Feminino no Irã e na
Turquia

Princípio da Proporcionalidade
Penal
Decorrência Lógica dos Direitos Humanos

O empoderamento feminino tem
sido assunto de grande importância pelo mundo todo e, como
não poderia ser diferente, atinge
também os países muçulmanos,
famosos por serem machistas e
opressores com as mulheres por
conta de sua cultura e religião.
Apesar de muito se ouvir sobre
esses países, pouco realmente
se conhece além das aparências
mostradas pela mídia. Esta obra
aborda com inteligência a participação das mulheres em revoluções e em mudanças políticas
importantes.

A proporcionalidade penal deriva
dos direitos humanos, fazendo
com que as punições sejam justas
e coerentes, respeitando o direito
fundamental de cada cidadão. A
obra aborda o conceito de direitos
humanos, além de sua evolução
histórica ao longo do tempo. Também analisa tratados internacionais, já que nossa proporcionalidade penal é fundamentada neles.
O autor trata especialmente da
proporcionalidade penal, delimitando os seus requisitos e observando as exigências para a sua
caracterização.

O Regime Disciplinar Diferenciado
é abordado nas perspectivas que
envolvem os Tratados Internacionais, direitos e garantias fundamentais, o cumprimento de pena
e as complexidades do sistema
prisional, sendo apresentada
proposta no caso de cumprimento
de pena em crimes de especial
gravidade. Pretende-se demonstrar a incompatibilidade do Regime
Disciplinar Diferenciado com a
Constituição e com os aludidos
Tratados Internacionais, em razão
de ser considerado uma medida
desumana, degradante e cruel,
que ofende a dignidade da pessoa
humana.

SUMÁRIO: Direito islâmico; Análise histórica comparativa entre o
direito das mulheres no Irã e na
Turquia.

SUMÁRIO: Conceito de Direitos
Humanos; Evolução histórica dos
Direitos Humanos.

SUMÁRIO: Garantias Fundamentais; Tratados internacionais e
sistema penitenciário.

AUTOR: Amanda Stinghen Moretão
PÁGINAS: 164
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/16
PREÇO: R$32,90
PESO: 0,200
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Direitos Humanos Fundamentais
Esta obra apresenta não apenas
textos com ensinamentos críticos
sobre os aspectos relacionados
aos direitos humanos fundamentais, mas questões específicas,
com abordagens práticas que hoje
habitam a comunidade acadêmica, sempre relacionados a esses
direitos constitucionais.
SUMÁRIO: Constituição: uma ideia
liberal; Uma interpretação para a
efetividade dos Direitos Sociais; A
Realidade una dos Direitos Humanos; Direitos Fundamentais
Sociais: princípio da proibição
do retrocesso; A presença da
simbologia religiosa no Brasil
contemporâneo – aspectos éticomorais e constitucionais; Arguição
de Descumprimento de Preceito
Fundamental.

AUTOR: Carlos Alberto Ferri
PÁGINAS: 308
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/15
PREÇO: R$54,90
PESO: 0,500
ISBN:9788581487830
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Direitos Humanos e Novas
Tecnologias
O livro vem contribuir para o
debate sobre as relações que se
estabelecem entre as novas tecnologias, sua presença e influência
em todas as esferas da sociedade
e os direitos humanos. A presente
obra traz textos de autores brasileiros e estrangeiros que buscam,
por meio de um olhar transdisciplinar, contribuir para a análise e
problematização das transformações desencadeadas pelos novos
contextos tecnológicos.
SUMÁRIO: Revolução nanotecnológica, riscos e reflexos no Direito:
os aportes necessários da Transdiciplinaridade; As nanotecnologias
e a gestão transdisciplinar da inovação; Autorregulação e nanotecnologias: da fragilidade do Estado
para o além dele.
AUTOR: Wilson Engelmann
PÁGINAS: 388
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/15
PREÇO: R$49,90
PESO: 0,460
ISBN:9788581488738
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Responsabilidade Civil Ambiental
A Composição De Interesses A Contar Daidentificação De Condutas Lesivas

Esta obra projeta uma leitura
acerca das funções da responsabilidade civil como instrumento
apto à proteção de danos. Para
tanto, transpassa a ideia da função
reparatória do instituto jurídico,
identicando-o como instrumento
de regulação de comportamento
social e, por isso, com o seu reposicionamento à pré-fato danoso.
SUMÁRIO: A Tutela Ambiental; A
Responsabilidade Civil Ambiental;
A Responsabilidade Civil Ambiental e a Composição de Interesses
Lesados.

AUTOR: Enio Duarte Fernandez
Junior
PÁGINAS: 204
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/15
PREÇO: R$42,90
PESO: 0,255
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Controle de Constitucionalidade e
a Teoria do Fato Consumado

Estudos de Direito
Latino Americano

Temas Relevantes de Direito de
Família

Este livro, atualizado de acordo
com o novo código de processo
civil, traz minucioso estudo sobre
a dinâmica do Controle de Constitucionalidade Brasileiro, traçando paralelo com países que de
alguma forma o influenciaram, em
cotejo com a aplicação da Teoria
do Fato Consumado para a manutenção das relações jurídicas
consolidadas à égide de norma jurídica, que eventualmente venha a
ser declarada inconstitucional em
sede de controle concentrado sem
qualquer limitação ou modulação
da eficácia e dos efeitos, evitandose o entendimento da nulidade,
retroativa e desconstitutiva.

Volume III

Importante estudo sobre um dos
temas mais complexos na sociedade brasileira atualmente, a saber,
a definição jurídica do conceito de
“família”. Este livro é, em tese,
primordialmente direcionado aos
estudantes e profissionais da área
jurídica, mais especificamente
para aqueles que se dedicam ao
tema do Direito de Família.

Um livro que parte de estudos
sobre Direito e Democracia oferecendo soluções jurídicas para inúmeros dilemas contemporâneos,
a partir de uma perspectiva crítica
e bem fundamentada e com foco,
na maioria dos casos, em questões
que aigem os países latino-americanos.

SUMÁRIO: O que é família?; Indenização por abandono afetivo:
possibilidade ou não?; Filiação;
Adoção; Divórcio após a Emenda
Constitucional 66/2010.

SUMÁRIO: A Teoria do Fato Consumado nas Decisões Judiciais; O
Controle de Constitucionalidade
Brasileiro.

SUMÁRIO: O Direito Fundamental ao Trabalho da Pessoa com
Deficiência no Brasil: Reflexões
sobre o artigo 93 da lei 8.213/91; O
Princípio da Informação no Direito
Ambiental Brasileiro a partir dos
Conceitos Confiança e Risco em
Niklas Luhmann; A Interpretação
da Norma Jurídica, Democracia
Deliberativa e a Questão dos Direitos Fundamentais.

AUTOR: Robinson Fernandes
PÁGINAS: 400
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: NOV/15
PREÇO: R$49,90
PESO: 0,680
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Direito Sanitário

Questões Sobre Desenvolvimento

Diretivas Antecipadas de Vontade sob o
Enfoque dos Direitos Fundamentais

Direito E Cidadania Em Foco

Esta obra analisa de maneira detalhada a evolução do direito à saúde
e dos direitos humanos fundamentais, além de enfocar as fontes e
todos os princípios regentes do
direito sanitário e demonstrar a
validade e eficácia das diretivas
antecipadas de vontade no ordenamento jurídico brasileiro.
SUMÁRIO: Saúde: dos xamãs às
prestações estatais; Denominação
e autonomia; Diretivas Antecipadas de Vontade.

AUTOR: Carlos Alberto Kastein
Barcellos
PÁGINAS: 336
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/15
PREÇO: R$57,90
PESO: 0,410
ISBN:9788546201471
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Uma obra que passa pelos questionamentos dos novos coronéis, a
ideologia dominante, a pobreza da
população rural, a participação popular, as questões de gênero, a nanotecnologia e a teoria dos jogos.
Nessa pluralidade de perspectivas
sob o mote desenvolvimento reside
a riqueza do conjunto ora apresentado ao leitor.
SUMÁRIO: Questões Estruturais
Ligadas à Pobreza Rural: Obstáculos para o Desenvolvimento da
Pequena Propriedade; Contexto
Histórico da Participação Política
Popular no Brasil: da Colônia à Redemocratização; Desenvolvimento
Econômico, Ideologia e Poder;
Mulheres e Política: uma Relação
Ainda em Desenvolvimento.

O Direito Fundamental a
Nacionalidade
A apatrídia e a competência atributiva da
ONU

O direito à nacionalidade é o foco
principal deste livro, cuja relevância para o campo do Direito
é notória. O tema é abordado de
maneira interdisciplinar, trazendo
aspectos do direito constitucional,
dos direitos humanos e do direito
internacional, cuja necessidade
de se conjugar esforços para sua
real proteção é imprescindível. As
reflexões e interpretações deste livro são enriquecidas e embasadas
em obras de renomados autores,
convenções internacionais, leis e
jurisprudência sobre o assunto.
SUMÁRIO: Nação e nacionalidade;
Nacionalidade e cidadania no direito brasileiro; A proteção internacional dos direitos humanos e o
direito à nacionalidade.

AUTOR: Isabella Christina Da Mota
Bolfarini
PÁGINAS: 252
FORMATO: 14x21cm
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INSS, ISS e a retenção dos 11% na
construção civil

Trabalho Portuário e
Modernização dos Portos

O setor da construção civil movimenta bilhões de reais, gera
milhões de empregos e possui
uma tributação complexa, no
entanto, poucos são as obras e os
profissionais especializados nessa
área tributária. O livro INSS, ISS e
a Retenção dos 11% na Construção
Civil vem suprir a lacuna de informações sobre os tributos mais
importantes desse setor com um
texto claro e objetivo que será de
imenso valor para todos os envolvidos nesse ramo de fundamental
importância para o país.

Empobrecimento e Riqueza no Mesmo
Contexto

SUMÁRIO: Inss Na Construção; Os
Números Na Construção Civil; A
Execução Da Obra De Construção
Civil; As Contribuições Sociais
Como Tributo; O Sistema “Fiscalício”.
AUTOR: André Luiz Martins
PÁGINAS: 292
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: ABR/15
PREÇO: R$59,90
PESO: 0,480
ISBN:9788581488332
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O autor analisa a concepção de
porto organizado, fazendo um
contraponto ao sistema portuário português, o que reflete na
organização dos trabalhadores
portuários e em novas relações
sociais entre capital-trabalho. É
justamente neste ponto que reside
a maior contribuição desta singular: as novas formas de contratação dos trabalhadores portuários,
diante das orientações trazidas
pelos organismos internacionais,
em um mundo globalizado em que
o poder do capital se sobrepôs aos
valores do trabalho digno.
SUMÁRIO: a Categoria trabalho
na sociedade capitalista; Classe
trabalhadora no Brasil.

Os meandros da tradução
jurídica numa perspectiva
franco-brasileira
A obra mostra que a crença recorrente de que o conhecimento das
línguas francesa e portuguesa é
suficiente para realizar a tradução
jurídica, tarefa de tamanha complexidade, é um engano. Pensar
que o fato de o Direito Francês e
o Direito Brasileiro terem origem
no Direito Romano faz da operação da tradução jurídica uma
tarefa simples é um engano. A
tradução jurídica não se apoia em
dicionários bilíngues e glossários
generalizados, mas na observação
da lógica da instituição a que o
discurso pertence.
SUMÁRIO: a O discurso jurídico; A
tradução jurídica.

AUTOR: Eder Dion De Paula Costa
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Sem Embargo de Ser Femea
As Mulheres e um Estatuto Jurídico
em Movimento no Século XVIII

Este livro põe em relevo as ações
de mulheres que recorreram à
administração colonial em busca
de direitos. Elas não negaram a
ordem vigente, porém contradisseram a suposta insignificância que
lhes era atribuída pelas mentalidades do antigo Regime. Percorrendo as “tessituras” de uma
ordem jurídica estranha ao nosso
tempo, mas que ainda interfere
nos modos de representar o feminino no presente e perseguindo os
“(re)desenhos” das experiências
coloniais.

Aquisição de propriedade ilícita
pela usucapião

Violência de Gênero, Linguagem e
Direito

Na obra Aquisição da Propriedade
Ilícita pela Usucapião, os autores
Álvaro Borges de Oliveira e Fabiano Oldoni estudam a aquisição
ilícita da propriedade, que autoriza
a punição do autor do crime, através do jus puniendi, e debatem se
isso faz nascer a este infrator ou
ao terceiro de boa-fé o direito em
adquirir a propriedade do bem por
meio da usucapião.

Análise de Discurso Crítica em Processos
na Lei Maria da Penha

SUMÁRIO: A lógica (?) do direito de
punir, Direito Real, Posse, Prescrição aquisitiva e propriedade
ilícita.

SUMÁRIO: Situando o problema
e sua abordagem, A recuperação
das histórias de violência pelos autos processuais, As performances
genderizadas nas conjugalidades
violentas.

SUMÁRIO: “Direito colonial” numa
capitania particular no setecentos,
Justiças negociadas nos tribunais
da gente honrada, Imbecillitas
sexi: o privilégio de ser inferior.
AUTOR: Jeannie Da Silva Menezes
PÁGINAS: 224
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: MAI/13
PREÇO: R$50,90
PESO: 0,376
ISBN:9788581481845
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O livro Violência de Gênero,
Linguagem e Direito: Análise de
Discurso Crítica em Processos na
Lei Maria da Penha trata de uma
modalidade de abuso específica, cujos dados foram extraídos
de processos judiciais. Assim,
as autoras empregam um enfoque transdisciplinar, buscando
comprovar a superioridade das
análises que não se baseiam na
ideia de autonomia dos campos do
conhecimento.

AUTOR: Fabiano Oldoni
PÁGINAS: 128
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/13
PREÇO: R$29,90
PESO: 0,125
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O Processo Penal à Luz
da Constituição Federal de 1988

A Reparação do Risco Atual de
Dano Futuro

O Processo Penal à Luz da Constituição Federal de 1988 é um livro
indicado a todos os profissionais
da área jurídica, pois, através de
uma breve retrospectiva histórica
do desenvolvimento do Direito Penal, a autora busca situar o leitor
temporalmente a fim de que compreenda as transformações ocorridas na esfera criminal. Assim, a
obra demonstra como o comportamento da sociedade foi moldando,
ao longo do tempo, a aplicação do
Direito, especialmente em relação
à Constituição, permitindo uma
real compreensão e despertando
inúmeras reflexões.

Ampliando o Objeto de Reparação

Luiz Carlos Assis Jr. aborda, na
presente obra, tema ainda pouco
discutido no Direito nacional, a
saber, a possibilidade de indenização devido à existência de
risco atual de desenvolvimento de
patologia futura. Trata-se de um
livro permeado por sensibilidade,
responsabilidade e, sobretudo,
valorização da realidade social,
sem dúvida indispensável para a
construção de um pensamento
jurídico crítico.

SUMÁRIO: A Prova no Processo
Penal: Uma Análise Histórica, Histórico das Constituições Brasileiras Anteriores à Luz do Processo
Penal.

SUMÁRIO: Considerações introdutórias, A teoria clássica da
responsabilidade civil, Ampliação
dos horizontes e perspectivas da
responsabilidade civil, A sociedade
contemporânea e seus fatores de
risco.

AUTOR: Ana Cláudia Godinho
Rodrigues
PÁGINAS: 128
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/13
PREÇO: R$29,90
PESO: 0,170
ISBN:9788581481531

AUTOR: Luiz Carlos De Assis
Júnior
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FORMATO: 17x24cm
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PREÇO: R$46,90
PESO: 0,400
ISBN:9788581482712
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Processo, Direito e Modernidade
Estudos em Homenagem ao Professor
Antônio Pereira Gaio Júnior

O livro homenageia o professor
pós-doutor Antônio Pereira Gaio
Júnior, a partir da contribuição
de destacados juristas, alunos e
ex-alunos. Nesse sentido, ao longo
de quinze capítulos (intitulados
“artigos”) são abordadas temáticas
relevantes com ênfase no Direito
Processual Contemporâneo. Tratase de leitura indicada a iniciantes
das letras jurídicas e profissionais
de alta capacitação.
SUMÁRIO: Ação Penal nos Crimes
contra Ordem Tributária e os Procedimentos Processuais e Fiscais
no Brasil, Notas sobre a Extinção
do Processo com Resolução do
Mérito, Direitos da Personalidade
e Dano Moral Coletivo.

AUTOR: Edmundo Gouvêa Freitas
PÁGINAS: 276
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: JUN/13
PREÇO: R$47,90
PESO: 0,425
ISBN:9788581482941
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Direito Ambiental e Democracia
Deliberativa

A Compreensão dos Elementos da
Petição Inicial no Curso de Direito

O Direito à Intimidade do Empregado e o Poder Empregatício

Este livro trabalha com as teorias
de Jürgen Habermas para entender a construção do entendimento
mútuo na deliberação, que permite
a busca do consenso e a formação
legítima do direito ambiental. A
proposta é que os destinatários
das normas ambientais participem
de sua elaboração, conscientes da
necessidade de proteção ambiental, por meio de um procedimento
que lhes garanta a livre argumentação.

A presente obra, que trata do
letramento jurídico, demonstra
as necessidades de formação de
um sujeito que pretenda ministrar
aulas nesse universo. Partindo da
elaboração de petições iniciais na
área de Direito de Família, a autora
comprova que esse gênero textual
é muito mais complexo do que os
manuais com modelos prontos
deixam transparecer, ressaltando
a importância de uma instrução de
qualidade aos futuros advogados.

Reflexão Acerca da Revista Pessoal

SUMÁRIO: a Razão comunicativa e
a busca do consenso, Democracia
deliberativa e a Legitimidade do direito ambiental, Direito ambiental,
participação popular e deliberação, Princípios fundamentadores
da deliberação ambiental.

SUMÁRIO: Os Letramentos e o
Letramento no Direito, O Interacionismo Sociodiscursivo, o Modelo
de Análise de Textos e o Trabalho
Didático com Gêneros Textuais,
Procedimentos Metodológicos.

AUTOR: Leonardo Da Rocha De
Souza
PÁGINAS: 172
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: JUL/13
PREÇO: R$38,90
PESO: 0,265
ISBN:9788581483115
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Esta obra trata da prática da revista pessoal em empregados, efetivada com base no poder empregatício que detém o empregador
e as consequências decorrentes
dessa conduta patronal. A questão
da revista pessoal e as implicações dessa prática têm como pano
de fundo o embate entre o poder
patronal e os direitos de personalidade do empregado. A abordagem
passa pela análise dos direitos
fundamentais, o direito ao trabalho
e o poder que detém o empregador
de impor suas decisões.
SUMÁRIO: Os Direitos De Personalidade, O Direito à Intimidade, O
Poder Empregatício do Empregador.
AUTOR: Ronaldo Nunes Ferreira
PÁGINAS: 132
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/13
PREÇO: R$30,90
PESO: 0,170
ISBN:9788581483504
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O Princípio da Informação
Ambiental e a Segurança da
Informação Empresarial
A presente obra analisa os princípios da publicidade e da informação com ênfase no interesse
coletivo, já que os mesmos são
essenciais para a aplicação efetiva
do Direito Ambiental. Nesse sentido, o autor, pautado em ampla
experiência acadêmica e jurídica,
vai ao ponto crucial da relação
Livre iniciativa x Direito à vida,
produzindo um material relevante
para todos os setores da sociedade
brasileira.
SUMÁRIO: Da Exegese e Aplicação
do Direito Ambiental, O Princípio
da Informação no Direito Ambiental, A Informação e a Propriedade
Privada, Princípio da Razoabilidade, Legalidade, Finalidade e
Consenso.
AUTOR: Pedro Lucas Lindoso
PÁGINAS: 56
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/13
PREÇO: R$15,90
PESO: 0,085
ISBN:9788581483221

Direito

Direito do Trabalho e
Direito Previdenciário

Contrato de Trabalho e a Necessidade Socioeconômica Brasileira

Subsídios ao Trabalho Social

A presente obra demonstra a necessidade de flexibilização das leis
trabalhistas frente à atual realidade brasileira, tanto social quanto
econômica. A autora se apóia na
teoria da “Flexisegurança” surgida na Holanda, que, conforme o
próprio nome sugere, defende a
possibilidade de flexibilidade das
leis trabalhistas em harmonia com
a segurança do trabalho.

O propósito desta obra é discorrer
sobre o vasto conteúdo de regras
e princípios que norteiam o Direito
do Trabalho, bem como sobre
aqueles que disciplinam o Direito
Previdenciário. Apesar de identificar esta obra como destinada a
profissionais da assistência social,
a profundidade de sua abordagem
e alcance merece destaque nas bibliotecas, não só dos profissionais
ligados a políticas públicas, como
de juristas militantes e acadêmicos.
SUMÁRIO: Direito do Trabalho,
Direito Previdenciário.

AUTOR: José Ricardo Caetano
Costa
PÁGINAS: 276
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: AGO/13
PREÇO: R$49,90
PESO: 0,360
ISBN:9788581483306
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SUMÁRIO: Considerações Socioeconômicas, Contrato de Trabalho,
Contrato Laboral no Brasil, Flexibilização e a Relação Contratual
Trabalhista no Brasil.

AUTOR: Raquel De Lima Mendes
PÁGINAS: 200
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/13
PREÇO: R$39,90
PESO: 0,245
ISBN:9788581483719
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Modelo de Sistema de Gestão de
Saúde e Segurança em Serviços
com Eletricidade em Canteiros de
Obras de Edificações
O livro trata a segurança do trabalho em serviços com eletricidade
em canteiros de obras de edificações de forma ampla, abordando
a questão da qualificação dos
trabalhadores da construção civil.
Com base em pesquisa realizada
com trabalhadores, avaliações
das condições locais de trabalho
e experiências de outros países,
apresenta um modelo de sistema
de gestão com ações específicas
para serviços com eletricidade.

Hermenêutica do Direito e
o Círculo da Compreensão
Este livro traz uma nova compreensão do Direito, constituído
não pelo homem, mas em função
do homem. O autor dialoga com
conceitos da metafísica e da fenomenologia para pensar o homem
como o único ser existente que
goza do privilégio de interrogar-se
a si mesmo, permitindo o exame
de seus próprios fenômenos. A
primeira tarefa que se coloca ao
homem é tornar visíveis tais fenômenos e, para isto, é necessário
deixá-los ficar simplesmente da
maneira como os vemos.

SUMÁRIO: Acidentes de origem
elétrica, Legislação brasileira
pertinente, Sistemas de gestão,
Estudo de caso. Introdução e metodologia, Estudo de caso Resultados e discussões.

SUMÁRIO: Analítica Existencial,
Fenomenologia do Direito, O
Direito e a Questão do Espaço, O
Direito e a Questão da Linguagem,
O Círculo Hermenêutico.

AUTOR: Jayme Passos Rachadel
PÁGINAS: 152
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/13
PREÇO: R$32,90
PESO: 0,185
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Estado, indivíduo e sociedade
Problemas contemporâneos

O livro reúne diferentes perspectivas teóricas acerca das questões
éticas, políticas e jurídicas. Sua
relevância consiste em tornar
atuais as questões que desafiaram
pensadores de diferentes origens
e latitudes, e que ainda desafiam
os homens de nosso tempo. Pretende-se, nesse sentido, recolocar
em discussão os pressupostos e
os fundamentos do pensamento filosófico, político e jurídico clássico
face aos novos desdobramentos
da sociedade contemporânea. Por
isso, é uma valiosa leitura a quem
deseja compreender as intrincadas relações entre ética, filosofia
política e filosofia jurídica.
SUMÁRIO: Discurso filosófico versus discurso político, Ética, política
e Direito.
AUTOR: Claudinei Luiz Chitolina
PÁGINAS: 360
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: SET/12
PREÇO: R$59,90
PESO: 0,600
ISBN:9788581481326
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Cargos comissionados
Clientelismo do estado social
e democrático

Neste livro, o clientelismo é objeto
de um estudo interdisciplinar,
englobando as áreas de História,
Sociologia e Direito. Com o desejo de expor e contextualizar as
práticas de apropriação do poder,
o autor evidencia como tal prática
ainda se mantém em ascensão
na política do Estado brasileiro. O
clientelismo do passado, sob novas
e diversificadas roupagens, propaga-se, persiste, faz-se contemporâneo, a despeito do que prescreve
a Constituição Federal de 1988.
SUMÁRIO: a Cargos comissionados: Clientelismo do Estado Social
e Democrático, Passado e Presente: o público sob o domínio do
privado.

AUTOR: Alan De Carvalho Souza
PÁGINAS: 96
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/12
PREÇO: R$26,90
PESO: 0,135
ISBN:9788581481173
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A consciência ambiental dos
juízes nas sentenças transformadoras

Biotecnologia e direito ambiental
Possibilidades de proteção da vida a partir
do paradigma socioambiental

A Consciência Ambiental dos Juízes nas Sentenças Transformadoras se propõe a investigar a interligação entre Direito e Ambiente,
partindo da produção das sentenças judiciais emanadas do Tribunal
de Justiça do Estado do RGS. Além
de analisar detidamente, ao longo
da obra, o que norteou as decisões
dos julgadores de questões ambientais, a autora também expôs
diversas sentenças e acórdãos
emanados do Judiciário.

A proposta desse livro é de analisar as perspectivas jurídicas que
emergiram do despertar para a
consciência ecológica e proteção
da vida, abordando algumas das
principais questões que envolvem a Era Biotecnológica, como a
questão dos alimentos que contém
ou são produzidos a partir de organismos geneticamente modificados – OGMs e a proteção dos
consumidores.

SUMÁRIO: a A relação processo-ato decisório-juiz, A relação
educação ambiental-conflito jurídico-sentença transformadora, O
revelar da consciência ambiental.

SUMÁRIO: a Biotecnologia e Direito: Compromissos com a proteção
da saúde humana e ambiental,
Segurança alimentar e princípio
da informação sobre alimentos
geneticamente modificados.

AUTOR: Vanessa Hernandez Caporlingua
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PREÇO: R$49,90
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O direito e o estado no
Brasil Filipino

Estruturas e Estratégias
Geoeconômicas

Novos Arranjos Institucionais e
Desenvolvimento

Inovação ou continuidade legislativa

Estudos de Cadeias Produtivas Específicas

A Bahia e a Expansão Automotiva Mundial

Este livro discute a inovação ou a
possível continuidade da política
administrativa filipina (1580-1640)
na América portuguesa, analisando as normas e seus procedimentos, a legislação específica sobre
a exploração do pau-brasil e dos
metais preciosos e sobre os índios.
De forma estimulante, a obra
lança mão do corpus legislativo
especial, o direito indiano, para
construir sua narrativa.

Este livro reúne diversos atributos
que o tornam leitura obrigatória
para aqueles que desejam conhecer e estudar temáticas vinculadas
à agropecuária brasileira, aos
setores industriais calçadista, de
embalagens, da cerveja, da madeira e da indústria do entretenimento através do futebol. Além da
consistência dos estudos, apresenta qualitativos fundamentais.
O primeiro é o fato de apresentar
uma base teórica – formação socioespacial.

Este livro, resultado de uma tese
de doutoramento, aborda as modificações que tendem a sofrer as
leis de reprodução ou de movimento do capital na medida em
que, em uma conjuntura de crise,
formas neoliberais avançam e
procuram dar o tom determinante
da própria transição.
Arranjos institucionais são articuladamente reconfigurados, em
suas dimensões corporativas,
classistas, político-ideológicas.

SUMÁRIO: A estrutura institucional dos Estados ibéricos de 1580 a
1640,O direito ibérico nos séculos
XVI e XVII,A experiência colonial
portuguesa e espanhola, A política
administrativa de Portugal:exploração das matas de pau-brasil.
AUTOR: Maria Isabel De Siqueira
PÁGINAS: 356
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/11
PREÇO: R$49,90
PESO: 0,410
ISBN:9788563381767
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SUMÁRIO: A Política de Crédito do
Pronaf e o seu Papel no Desenvolvimento Social e Econômico na
Agricultura Familiar/Mercantil;
Estrutura Industrial e Especializações Territoriais Produtivas (Etp’s).
AUTOR: Carlos José Espíndola
PÁGINAS: 224
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/17
PREÇO: R$45,90
PESO: 0,255
ISBN:9788546209798
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SUMÁRIO: A emergência de novas
perspectivas institucionais; Desenvolvimento, competitividade e
arranjos institucionais no Brasil;
Estado e indústria automobilística:
mudanças e conservações na dinâmica reprodutiva regional.
AUTOR: José Rubens Monteiro
Teixeira
PÁGINAS: 428
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/16
PREÇO: R$59,90
PESO: 0,780
ISBN:9788546201501
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Corrupção e Negócios
Internacionais

Conexões e reflexões
sobre econômia

Como o Brasil Pode Controlar o Suborno
Praticado por Empresas Transnacionais

Conexões e Reflexões sobre
Economia, coletânea de artigos
publicados nos jornais de maior
expressividade de São Paulo,
Rio de Janeiro, Natal e Mossoró,
é obra que demonstra a plena
sintonia de seu autor com o momento econômico atual. O apuro
técnico na abordagem de cunho
sócio-histórico-econômico, reflexo
da segurança com que o autor
discorre acerca de atos e fatos,
estabelecendo-lhes conexões para
delas tecer precisos comentários,
confirma a intimidade com o tema
analisado.

Este livro é indicado para estudiosos e profissionais da área jurídica,
relações internacionais, comércio
exterior e administração pública,
interessados nas interações entre
corrupção, negócios internacionais, empresas transnacionais e
direito internacional. Inclui análises da legislação norte-americana
sobre o tema (Foreign Corrupt
Practices Act) e da Lei Anticorrupção Empresarial Brasileira (Lei
Federal nº 12.846/2013).

Economia popular solidária
Processo de trabalho

Este livro aponta caminhos para
combater a informalidade no
mercado de trabalho brasileiro,
realidade atual de milhões de
pessoas no Brasil. A obra nos
apresenta um modelo que inclui a
criação de associações e cooperativas que elaboram suas próprias
regras de produção e gestão. Esta
leitura tem grande importante por
possibilitar a visão de novos modelos que auxiliam na constituição
de políticas públicas mais eficazes,
culminando em maior inclusão
socioeconômica.

SUMÁRIO: Suborno e empresas
transnacionais; O conteúdo das
normas antissuborno aplicáveis às
empresas transnacionais A prática
do controle do suborno transnacional e as novas perspectivas
para o Brasil.

SUMÁRIO: a Os Caminhos do Rio
Grande do Norte, Os Caminhos do
Brasil, Conjunturas & Teorias.

SUMÁRIO: Economia Popular
Solidária: diante das novas transformações no mundo do trabalho,
Processo de Pesquisa.

AUTOR: Luciano Vaz Ferreira
PÁGINAS: 340
FORMATO: 14x21cm
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PREÇO: R$49,90
PESO: 0,410
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A Racionalidade do Dinheiro
Contrapontos à Racionalidade Ambiental

Este livro traz uma visão “psicoeconômica” pela qual o dinheiro,
mais que um objeto intermediário
nas relações de troca, é visto como
um símbolo de riqueza e poder na
sociedade capitalista. Principalmente pelo fato da mundialização
financeira ter deslocado o centro
de gravidade do capitalismo da
esfera produtiva para a esfera financeira, fazendo com que as pessoas, cada vez mais, passassem a
acreditar que o principal objetivo
da vida é ganhar dinheiro.
SUMÁRIO: As Relações HomemNatureza e a Construção de uma
Racionalidade Instrumental; Da
Razão Instrumental à Racionalidade Econômica: Não basta instrumentalizar, tem que maximizar; As
Mutações do Dinheiro.
AUTOR: Carlos Alberto Franco Da
Costa
PÁGINAS: 184
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/16
PREÇO: R$39,90
PESO: 0,235
ISBN:9788546202805
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Desenvolvimento Econômico e
Questão Nacional na Argentina
Este livro apura as transformações promovidas pelos governos
populares no século XXI na Argentina. Desenvolvimento econômico
e questão nacional no país constituem importante explicação para
o público brasileiro dos aspectos
essenciais da formação social
argentina.
SUMÁRIO: Fundamentação Teórico-Metodológica; Teorias sobre
o Desenvolvimento; Latino-Americano; Formação Socioespacial
Argentina: Panorama Geral;
Neoliberalismo e Destruição Nacional; A Recuperação Econômica
Argentina.

AUTOR: Lucas Dos Santos Ferreira
PÁGINAS: 208
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: FEV/16
PREÇO: R$35,90
PESO: 0,255
ISBN:9788546203154
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Economia Brasileira
Desafios Macroeconômicos E Regionais

Com isso, o livro reúne textos de
autores de distintas correntes
teóricas em busca da análise da
Geografia Econômica do território,
no início do século XXI. Por conseguinte, a obra é indicada a todas as
pessoas que quiserem se informar
acerca das mudanças e dinâmicas
recentes da economia, seja a partir
da leitura dos fluxos financeiros e
de capitais, seja por meio da compreensão da psicologia econômica
e da análise do desenvolvimento
econômico e regional, no campo e
na cidade por meio de uma leitura
plural e sólida da realidade.
SUMÁRIO: Determinantes dos
fluxos financeiros no Brasil: uma
análise do período 2000-2013; O
impacto dos fluxos de capitais no
desempenho macroeconômico
brasileiro.
AUTOR: Mateus Boldrine Abrita
PÁGINAS: 308
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/16
PREÇO: R$54,90
PESO: 0,500
ISBN:9788546203680
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O Problema Da Crise Capitalista
Em O Capital De Marx

O Socialismo Liberal na Filosofia
de Norberto Bobbio

Capitalismo, Tecnocracia
e Educação:

O problema da crise capitalista em
O Capital de Marx é uma original e
instigante introdução à concepção
de crise que permeia a crítica da
economia política. Escrito pelos
professores Hector Benoit e Jadir
Antunes, dois profundos conhecedores do método e da teoria
de Marx, o livro resgata a relação
necessária entre crise e revolução. Ao mostrar que a crise abre
brechas históricas que permitem
a autonomia da política, colocando
na ordem do dia a luta pela reorganização do modo de produção
capitalista ou pela sua superação.

O socialismo, o liberalismo e a democracia são temas que ensejam
uma reflexão filosófica, sobretudo, na sociedade moderna que é
marcada pelo confronto entre os
valores do capital e do trabalho. A
obra analisa o conceito e a relação
do liberalismo e do socialismo
com a democracia elucidando os
aspectos positivos de ambos, o
que resultou em um projeto de
Socialismo Liberal defendido pelo
filósofo Norberto Bobbio. Leitura
recomendada aos profissionais
e estudantes da área de ciências
humanas, especialmente, aos que
procuram refletir acerca de questões relativas à filosofia política do
mundo atual.

Da Utopia Social Saintsimoniana à Economia (Neo)Liberal Friedmaniana/

SUMÁRIO: Exposição das contradições potenciais e abstratas do
capital na esfera da produção de
mais-valia; Livro Segundo.

AUTOR: Jadir Antunes
PÁGINAS: 212
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/16
PREÇO: R$39,90
PESO: 0,265
ISBN:9788546202782
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SUMÁRIO: Democracia Bobbiana;
Direita, Esquerda e Totalitarismo.
AUTOR: Samuel Antonio Merbach
De Oliveira
PÁGINAS: 128
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/16
PREÇO: R$29,90
PESO: 0,210
ISBN:9788546203819
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O que é tecnocracia? Como elas
determinam as políticas públicas?
Na busca de uma resposta Flávio
dos Reis dos Santos faz um passeio pela história das ideias para
nos trazer o significado do conceito de “tecnocracia”, ajudando-nos
a compreender grande parte das
atuais políticas públicas. O passeio ocorre em quatro momentos
distintos: no primeiro, recorre
aos escritos de Saint Simon e de
Thorstein Veblen para caracterizar
a tecnocracia em seus aspectos
político-sociais.
SUMÁRIO: Sociedade Tecnocrática;
Burocracia e Tecnocracia; Tecnocracia e Utilitarismo; Liberalismo
e Tecnocracia.
AUTOR: Flávio Reis Dos Santos
PÁGINAS: 284
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/15
PREÇO: R$49,90
PESO: 0,340
ISBN:9788581488486
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O gigante dos pés de barro

Em busca de um projeto de nação

Economia solidária

Capitalismo e desenvolvimento sustentável

Revisitando a Obra de Celso Furtado

A produção dos sujeitos (des)necessários

Combinando qualidade analítica,
domínio empírico e coragem crítica, o autor ajuda a desvendar os
significados ideológicos da chamada sustentabilidade, ideário que se
expande em uma sociedade que
é cada vez mais assumidamente insustentável. Desse modo, a
questão ambiental tornou-se ainda
mais urgentemente uma questão
vital.

Esta obra trata-se de uma análise
criteriosa sobre os fundamentos
analíticos elaborados pelo economista Celso Furtado ao longo de
sua trajetória e produção acadêmica e que são categorias analíticas
fundamentais e amalgamadas no
discurso e na produção da Geografia enquanto ciência do espaço.
Além disso, traz para o debate político esse grande intelectual que é
Celso Furtado e sua ampla produção intelectual para potencializar
uma cunha e anteparo frente aos
dogmatismos absurdos centrados
na clave das doutrinas dogmáticas
das políticas neoliberais.

Este livro apresenta um rico
estudo sobre a Economia Solidária como modo de enfrentamento
das condições de desigualdade e
opressão pela miséria que a lógica
capitalista impõe às relações sociais contemporâneas. A obra oferece subsídios para produção de
sentidos alternativos, resistentes
às lógicas do poder e do mercado e
mostra a Economia Solidária como
possibilidade de transformação
através do contraponto que impõe
às consequências econômicas e
sociais do capitalismo globalizado.

SUMÁRIO: O Brasil na Periferia do
Capitalismo: O Processo Histórico de Degradação dos Biomas
Brasileiros, O Conceito de Ambiente, Crise de Energia e os Limites
dos Ecossistemas!, O Trabalho na
Superfluidade ou a Superfluidade
do Trabalho!, A Sustentabilidade e
os Debates Mundiais.
AUTOR: Valter Machado Da Fonseca
PÁGINAS: 320
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: JUL/14
PREÇO: R$56,90
PESO: 0,520
ISBN:9788581483665
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SUMÁRIO: A Perspectiva de Celso
Furtado sobre o Desenvolvimento
Industrial Brasileiro como Estratégia de Fortalecimento do Estado.
AUTOR: Clerisnaldo Rodrigues De
Carvalho
PÁGINAS: 196
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: OUT/14
PREÇO: R$46,90
PESO: 0,330
ISBN:9788581484327
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SUMÁRIO: Ostra feliz não faz pérola, Mutações capital - trabalho,
Economia solidária: uma formação
discursiva, A produção de subjetividades singulares-coletivas.
AUTOR: Karen Eidelwein
PÁGINAS: 200
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: FEV/11
PREÇO: R$45,90
PESO: 0,265
ISBN:9788563381859
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O retrocesso
O futuro da humanidade em um passado
presente

A relação entre o homem, o uso
dos recursos naturais e a necessidade de gerar capital é entendida
em nesta obra como a forma mais
eficaz de saber sobre o futuro da
humanidade. Longe de repetir
qualquer profecia apoteótica, a
obra faz uma revisão histórica,
factual e crítica, de como o homem
utilizou os recursos naturais desde
as primeiras sociedades, durante
o período marcante do feudalismo,
na revolução acarretada pelos
avanços tecnológicos nos mais
variados setores da vida social
SUMÁRIO: As sociedades e o
capital, A mundialização, O meio
ambiente – mercadoria que se
esvaece, A crise ambiental.

AUTOR: Enderson Natali Marcos
PÁGINAS: 136
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/11
PREÇO: R$32,90
PESO: 0,180
ISBN:9788564367067

Economia

Regime cambial e desempenho
macroeconômico
A experência da Argentina, México e Brasil
nos anos 90

As graves crises na América Latina
e Ásia nos anos 1990 liquidaram a
preferência pelo câmbio fixo. Todo
regime cambial em moda é considerado bom até que uma situação
muito difícil provoque sua ruptura
e evidencie suas limitações. Na
América Latina, houve diversas
modas e este livro trata de uma
delas, a ancoragem cambial.
SUMÁRIO: Assimetria monetária
centro-periferia, ancoragem cambial e hipótese Frenkel, México,
Argentina, Brasil.

AUTOR: Marcelo Pereira Fernandes
PÁGINAS: 200
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/11
PREÇO: R$39,90
PESO: 0,290
ISBN:9788564367692
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Retardando o progresso do Brasil
O acompanhamento da condução
da política econômica do país
permitiu ao autor montar um
texto que, exposto de forma clara,
permitisse ao leitor compreender
o real valor de pronunciamentos
otimistas quanto a fatos e atos
econômicos, fenômenos sociais
que dependem do homem e não
permitem a precisão matemática
com que são apresentados. Depois
de lidas as medidas que alteram
substancialmente a forma como
está sendo conduzida a economia
do país pela introdução de mudanças em instrumentos de política
fiscal.
SUMÁRIO: A perplexidade geral,
A anatomia da crise, A arte de
sofismar, Condução da política
econômica, Os caminhos da ficção,
Planos demagógicos, O verdadeiro
pacto de que o país precisa.
AUTOR: Antônio Leonardo De
Matos
PÁGINAS: 124
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: AGO/11
PREÇO: R$29,90
PESO: 0,090
ISBN:9788564367432
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Nove Clássicos do
Desenvolvimento Econômico
Uma série de pensadores alcunhados
como pioneiros do desenvolvimento,
contribuíram para a formatação do
arcabouço teórico do desenvolvimentismo clássico. Nesse livro, são discutidas as contribuições de nove desses
pioneiros, respectivamente: Paul Narcyz Rosenstein-Rodan, Hans Wolfgang
Singer, Ragnar Nurkse, William Arthur
Lewis, Albert Otto Hirschman, Gunnar
Myrdal, Michal Kalecki, Raúl Prebisch
e Celso Furtado. São clássicos que,
apesar de suas idiossincrasias e até
possíveis incompatibilidades, apresentaram perspectivas do processo
de desenvolvimento alternativas à
neoclássica.
SUMÁRIO: a A teoria do grande impulso de Rosenstein-Rodan; Singer e a
distribuição desigual de ganhos entre
as nações; O círculo vicioso da pobreza
de Nurkse; Lewis: oferta ilimitada de
mão de obra e a dualidade estru-

Retórica e Farsa

Justiça Agrária

30 Anos de Neoliberalismo no Brasil

O panfleto Justiça Agrária foi escrito por Thomas Paine (1737-1809)
no inverno de 1795-1796. O texto foi
redigido durante a Revolução Francesa, enquanto o autor, recém-saído
das prisões jacobinas, residia na casa
do ministro e futuro presidente dos
Estados Unidos, James Monroe (17581831). Justiça Agrária representa o
maior grau de radicalidade da reflexão
de Paine sobre a pobreza, e expõe uma
ousada proposta de diminuição das
desigualdades sociais e da pobreza,
que foi apresentada ao Diretório da
Revolução Francesa.

Em Retórica e farsa 30 anos de neoliberalismo no Brasil, a autora, de
forma quase passional, reapresenta ao
leitor a grande História, ao mostrar o
Brasil no contexto das transformações
sociais do século XX e das disputas
geopolíticas globais após a Guerra
Fria. O livro possui uma acentuada
dimensão pública, atendendo a uma
demanda cada vez maior por conhecer
a história sem aderir aos modismos
editoriais.
SUMÁRIO: A crise da dívida; Inflação,
um problema sistêmico; De Collor ao
Real – choque, abertura e negociação
externa; FHC e a consolidação do
neoliberalismo; Vendendo o Brasil: o
capítulo das privatizações; Lula e os
estreitos caminhos da distribuição.

SUMÁRIO: Thomas Paine: artífice e
obra da Era das Revoluções; Thomas Paine e a Era das Revoluções;
O Espartilheiro de Thetford; Thomas
Paine e a Revolução Norte-Americana;
Thomas Paine e a Revolução Francesa; Thomas Paine como intérprete e
pensador da Revolução Francesa; Os
últimos dias.

tura.

AUTOR: Fernanda Graziella Cardoso
PÁGINAS: 156
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/18
PREÇO: R$34,90
PESO: 0,200
ISBN:9788546211562
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PÁGINAS: 380
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/18
PREÇO: R$54,90
PESO: 0,500
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AUTOR: Daniel Gomes de Carvalho
PÁGINAS: 76
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAR/19
PREÇO: R$29,90
PESO: 0,125
ISBN: 9788546215379
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A Exclusão Social dos Idosos
Análise do Contexto Familiar
em Angola-Luanda

O envelhecimento continua a ser
visto como uma condição de profunda degradação, os idosos são
infantilizados, desvalorizados e,
muitas vezes, excluídos da sociedade. À medida que a pirâmide
do envelhecimento se transforma
num rectângulo deve-se compreender que a faixa etária dos 65 aos
80 anos engloba um número cada
vez maior de pessoas, cujas qualidades e competências se mantêm suficientemente activas para
serem cidadãos tão válidos como
quaisquer outros.

Adolescência em Situação de
Risco e Educação Social
em Luanda

Adolescência em Situação de Risco e a Educação Social em Luanda
(2ª edição)

Adolescência em Situação de
Risco e Educação Social em
Luanda revela-se uma importante contribuição no processo
de desvendamento do mundo de
crianças e adolescentes angolanos
e particularmente daqueles que se
encontram em situação de vulnerabilidade e risco, na rua. É uma
expressão dessa busca de construir um olhar profissional do Serviço Social acerca desse universo
e especialmente buscar caminhos
para enfrentar esta dolorosa consequência da questão social.

Adolescência em Situação de Risco e a
Educação Social em Luanda, livro que
chega à sua segunda edição, revelase uma importante contribuição no
processo de desvendamento do mundo
das crianças e adolescentes de Angola, particularmente daquelas que se
encontram em situação de vulnerabilidade e risco, na rua. A presente obra
é também uma expressão dessa busca
de construir um olhar pro¬ssional do
Serviço Social acerca desse universo
e, especialmente, de caminhos para
enfrentar esta dolorosa conseqüência
da questão social.

AUTOR: Simão João Samba
PÁGINAS: 172
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/13
PREÇO: R$39,90
PESO: 0,300
ISBN:9788581483047

AUTOR: Simão João Samba
PÁGINAS: 208
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: MAI/18
PREÇO: R$45,90
PESO: 0,280
ISBN:9788546211418

SUMÁRIO: Diferentes concepções
sobre o envelhecimento e a exclusão social, à luz da sociologia;
Enquadramento de natureza legal
do idoso.
AUTOR: Marcelino Cariço André
Pintinho
PÁGINAS: 188
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/16
PREÇO: R$42,90
PESO: 0,320
ISBN:9788546206988
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SUMÁRIO: Angola e o Cenário da Economia Globalizada: nossas histórias.
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Violência Intrafamiliar
O Abuso Sexual Contra Crianças e Adolescentes

S O livro traz a importância das
ações preventivas, na tentativa de
evitar que a violência intrafamiliar se perpetue de geração em
geração, buscando romper sua
continuidade naqueles casais ou
famílias que tenham iniciado seu
ciclo. Ao descortinar os cenários
da violência, percebemos crianças,
adolescentes e mães que não se
calaram, romperam o silêncio,
através da denúncia. Violência intrafamiliar: o abuso sexual contra
crianças e adolescentes traz um
olhar curioso e revelador sobre o
cenário de dor a que muitas famílias estão submetidas, por serem
vítimas do silêncio e do medo.
SUMÁRIO: Família: aspectos histórico-culturais; A família brasileira.
AUTOR: Maria Natividade Silva
Rodrigues
PÁGINAS: 200
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/17
PREÇO: R$42,90
PESO: 0,260
ISBN:9788546207725
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Infância E Adolescência
Abandonadas
Acolhimento Institucional no
distrito Federal

Este livro situa-se como uma
pesquisa quantitativa/qualitativa
realizada no Distrito Federal sobre
a realidade das instituições de
acolhimento que recebem crianças e adolescentes. O retrato do
acolhimento no DF oferece possibilidades de se ampliar o conhecimento do que ocorre no Brasil.
SUMÁRIO: Metodologia Participativa de Coleta das Informações; As
Crianças e Adolescentes com Múltiplos Acolhimentos Institucionais
no Distrito Federal; Acolhimento
Institucional: O Estado da Arte da
Produção Acadêmica em Nível de
Pós-graduação; Infância e Adolescência abandonadas.

AUTOR: Maria Aparecida Penso
PÁGINAS: 220
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/15
PREÇO: R$42,90
PESO: 0,290
ISBN:9788546201525
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Efeitos da Fuga à Paternidade na
Estrutura Familiar
O livro trata de um problema social
que cresce de forma contínua e
alarmante, com implicações transversais. A presente obra aborda os
efeitos da fuga paterna na sociedade angolana e propõe soluções
para esse cenário.
SUMÁRIO: Diferentes perspectivas de enquadramento da fuga
à paternidade; A importância da
família; Marco Legal.

AUTOR: Marcelino Cariço André
Pintinho
PÁGINAS: 100
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/15
PREÇO: R$25,90
PESO: 0,140
ISBN:9788581489278
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Arranjos de Políticas no Território
do Alto Sertão de Sergipe
Transformismo e (Des)Enfrentamento a
Pobreza?

Esta obra focaliza o crédito fundiário e os arranjos de políticas
frente à proposta de desenvolvimento territorial no Alto Sertão
de Sergipe. Nele situa-se o marco
teórico a partir de um referencial
criteriosamente elencado e em seguida apresentam-se as análises e
dados com base nas verbalizações
observadas in locus.
SUMÁRIO: Centraldade da pobreza
no território do capital; Crédito
fundiário e arranjos de políticas
para enfrentar ou defrontar a pobreza no Alto Sertão de Sergipe.

AUTOR: Nelmires Ferreira da Silva
PÁGINAS: 208
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/16
PREÇO: R$35,90
PESO: 0,255
ISBN:9788546203871
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Atendimento Socioeducativo
Atores e Atrizes de um Cenário
em Movimento

O atendimento socioeducativo é
muitas vezes invisível, com poucas
políticas públicas e muita falta
de recurso. Estudar, pesquisar
e trabalhar com medidas socioeducativas se torna um grande
desafio. Mas aos poucos, o atendimento vem deixando essa zona de
invisibilidade, ganhando cada vez
mais espaços para discussões em
eventos nacionais e internacionais.
Willian Lazaretti da Conceição teve
como objetivo em sua obra Atendimento socioeducativo.
SUMÁRIO: Educação, violência e
políticas de atendimento; Autor e
vítima de violência: um só sujeito?;
Medidas socioeducativas de internação: uma rede rasgada.
AUTOR: Willian Lazaretti da
Conceição
PÁGINAS: 240
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/16
PREÇO: R$42,90
PESO: 0,280
ISBN:9788546204298
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A Dimensão Educativa no
Trabalho Social
Exercícios de Reflexão

O livro apresenta ao leitor um
conjunto de reflexões que se utilizam dos saberes da Pedagogia, do
Serviço Social, da Administração e
da docência na busca por alternativas para a luta por direitos
sociais, enfocando nesse processo
o trabalho social e sua dimensão
educativa.
SUMÁRIO: Serviço social e a ação
socioeducativa frente ao contexto
sócio-histórico atual; A influência
de Paulo Freire na escola formal
atual...será possível?; O trabalho
socioeducativo desenvolvido no
Centro de Referência de Assistência Social – CRAS; O trabalho
socioeducativo do assistente social
enquanto um intelectual orgânico.
AUTOR: Adriana Giaqueto
PÁGINAS: 200
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/15
PREÇO: R$39,90
PESO: 0,260
ISBN:9788581488349
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Temas Contemporâneos
em Serviço Social
Conexões e Diálogos

Adoção e Devolução
Resgatando Histórias

O livro Temas Contemporâneos
em Serviços Sociais: Conexções e
Diálogos aborda temas importantes da sociedade atual, mas que
muitas vezes não são debatidos de
forma aberta e como deveriam. A
falta de informação e assistência
pode acarretar em graves problemas sociais para uma camada da
população que sofra com qualquer
tipo de situação que não se enquadre dentro do que a sociedade
prega como correto. Sendo assim,
o livro tenta falar dessas situações
e como encará-las, sem que haja
maiores complicações.

Este livro apresenta uma pesquisa
cuidadosa sobre a adoção, tema
relevante e sempre atual, com
foco na constituição dos vínculos. Aponta a atenção necessária
neste processo diante da interação
contínua entre os aparatos legais,
família nuclear e extensa e os
aspectos psicológicos, realçando
o real e imaginário. Traz uma valiosa contribuição, destacando os
indicadores que contribuem para a
construção dos vínculos de parentalidade e liação, em que questões
como adaptação, mudança, identidade, identicação e transposição
de vínculos são discutidas.”

SUMÁRIO: Violência Emocional
Intrafamiliar Infantil: uma ferida
invisível aos olhos, mas internalizada na alma.

SUMÁRIO: aa Os porquês desse
estudo; Breve percurso histórico
sobre a adoção; Aproximação do
conceito família.

AUTOR: Cristina Kologeski Fraga
PÁGINAS: 144
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/15
PREÇO: R$32,90
PESO: 0,190
ISBN:9788581489384

AUTOR: Patrícia Jakeliny Ferreira
De Souza Moraes
PÁGINAS: 148
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/14
PREÇO: R$34,90
PESO: 0,195
ISBN:9788581487878
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Pobreza, doenças e
caridade em Goiás
Uma análise do asilo São Vicente de Paulo
(1909-1935)

O Asilo São Vicente de Paulo foi
edificado, inaugurado, e até hoje
funciona atendendo, principalmente, pessoas com problemas
mentais e idosos abandonados.
As Irmãs da Ordem Dominicana
ainda desempenham o trabalho
de direção interna, enquanto os
Vicentinos se ocupam com a manutenção financeira da instituição.
Para resgatar as vidas do asilo em
momentos históricos cruciais do
estado de Goiás em meados do
século XX.
SUMÁRIO: a Os Vicentinos; Os
Desvalidos; As Dominicanas.

AUTOR: Rildo Bento De Souza
PÁGINAS: 220
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: ABR/14
PREÇO: R$49,90
PESO: 0,370
ISBN:9788581483948
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Benefício Eventual e Assistência
Social
Uma Emergência – Uma Proteção Social?

Este livro, de autoria de Gisele Bovolenta, trata do benefício eventual, uma das garantias asseguradas
pela Política Nacional de Assistência Social (PNAS) de 2004. Benefício esse direcionado aos cidadãos
brasileiros que enfrentam situações de agravo e de desproteção
social em seu cotidiano.
Temática instigante, pouco aprofundada, que exige elucidação e
definição clara de seus limites e
possibilidades no âmbito dessa
política de direitos.
SUMÁRIO: Benefícios de proteção
social: das expressões iniciais
ao benefício eventual da LOAS; O
benefício eventual da LOAS: suas
modalidades de oferta, cobertura e
execução.
AUTOR: Gisele Aparecida Bovolenta
PÁGINAS: 340
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/17
PREÇO: R$46,90
PESO: 0,410
ISBN:9788546208579
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Por um Fio
O Sofrimento do Trabalhador na Era do
Capitalismo Flexível

O autor efetiva uma análise aguda
das mudanças nas relações sociais
de produção sob o dogma neoliberal da flexibilização, cujo significado real é a perda de direitos,
precarização, intensificação e
superexploração do trabalhador.
Mediante a apologia da sociedade
em mudança que exigiria dos trabalhadores capacidade de readaptações constantes, mascaram-se
relações sociais marcadas pela
insegurança e provisoriedade.
SUMÁRIO: O Problema deste Estudo versus o Problema da Ciência;
Trabalho Capitalista e Instabilidade Social; A Instabilidade Social
Reposta pela Flexibilidade do
Trabalho.

AUTOR: Roberto Coelho Do Carmo
PÁGINAS: 160
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: ABR/13
PREÇO: R$39,90
PESO: 0,250
ISBN:9788581482408
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A Linguagem no
Cotidiano Prisional
Enigmas e Significados

A Linguagem no Cotidiano Prisional: Enigmas e Significados
investiga a linguagem do cotidiano
da prisão e os significados que envolvem os repertórios linguísticos
construídos e reconstruídos pela
população carcerária. A autora
Hilderline Câmara de Oliveira
também apresenta reflexões sobre
o sistema carcerário brasileiro que
vão da sua origem à contemporaneidade.
SUMÁRIO: Marco histórico-jurídico
da prisão, Linguagem: prática de
sociabilidade humana, Repertórios
linguísticos no cotidiano prisional:
uma análise da realidade da Penitenciária estadual de Parnamirim.

AUTOR: Hilderline Câmara De
Oliveira
PÁGINAS: 272
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: MAI/13
PREÇO: R$52,90
PESO: 0,400
ISBN:9788581482453
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Projetos Sociais na Universidade
Brasileira

Efetividade Deliberativa de
Conselhos de Assistência Social

Vozes e ação pela cidadania

Efetividade Deliberativa de Conselhos de Assistência Social trata
das repercussões produzidas pelas
políticas públicas assistencialistas,
medindo sua relevância efetiva
para a democracia brasileira. Através dessa obra, Eleonora Schettini
Martins Cunha busca compartilhar
com o leitor a complexidade das
iniciativas aplicadas à sociedade
civil, permeadas por propostas
governamentais, teorias e avaliações, a fim de se obter os melhores resultados.

O livro de Ligia de Carvalho Abões
Vercelli, Projetos sociais na universidade brasileira: vozes e ação
pela cidadania, resulta de uma
pesquisa que analisou se os projetos sociais desenvolvidos pelas
universidades de fato exercem
ações de responsabilidade social.
A partir disso, a obra estuda educação em uma concepção ampla,
associada ao conceito de cultura,
enquanto forma de aprendizagem
adquirida ao longo da vida dos
cidadãos.
SUMÁRIO: Compromisso social
universitário, Exclusão/Inclusão
social, cidadania e reconhecimento social, Os núcleos de práticas
jurídicas da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo.
AUTOR: Ligia De Carvalho Abões
Vercelli
PÁGINAS: 112
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/13
PREÇO: R$28,90
PESO: 0,150
ISBN:9788581482200
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SUMÁRIO: O Estado em movimento: inovações institucionais democráticas no Brasil, Democracia e
deliberação: aproximações teóricas e possibilidades institucionais,
Conselhos de políticas e a especificidade da assistência social.

É Fazendo que se Aprende
Um Estudo sobre os Oficineiros Engajados
nas Políticas de Cultura e Assistência da
Prefeitura Municipal de Porto Alegre

A presente obra trata de um tema
de extrema relevância para estudiosos, pesquisadores e habitantes da cidade de Porto Alegre: a
atividade oficineira. Nesse sentido,
Maria Marta Orofino apresenta ao
leitor diversos aspectos referentes
ao surgimento e construção dessa
improvável identidade profissional,
não só apontando suas características particulares, mas também
expandindo a discussão relativa às
políticas públicas contemporâneas.
SUMÁRIO: Um Ponto de Partida,
Oficinas: Em Busca de um Lugar,
Memórias de um Rato Azul: Histórias de Oficineiros, A Dança da
Conquista.

AUTOR: Eleonora Schettini Martins
Cunha
PÁGINAS: 252
FORMATO: 17x24cm
PUBLICAÇÃO: JAN/13
PREÇO: R$56,90
PESO: 0,413
ISBN:9788581481869

AUTOR: Maria Marta Borba Orofino
PÁGINAS: 136
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/12
PREÇO: R$33,90
PESO: 0,219
ISBN:9788581481968
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O conselho estadual de saúde
CES/PA em foco: uma análise da
participação e do controle social

A obra de Jacqueline Klein, O
Conselho Estadual de Saúde, leva
o leitor a refletir sobre as contradições e possibilidades dos
Conselhos de Políticas Públicas,
de modo e enxergar a realidade
dessas políticas tal como é, e
pensar de modo otimista sobre o
futuro que se quer para elas.
SUMÁRIO: Contextualizando o
tema da participação e do controle
social no Brasil – da década de
1960 à década de 1990, O controle
social e a relação que se estabelece entre: Estado e setores
organizados da sociedade civil –
concepções em Marx e Gramsci,
Antecedentes históricos do conselho estadual de saúde no estado
do Pará.
AUTOR: Jacqueline Southier Klein
PÁGINAS: 164
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/12
PREÇO: R$39,90
PESO: 0,225
ISBN:9788581481234
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Política de segurança alimentar
nutricional e sua inserção ao sistema único de assistência social

Segurança alimentar em tempos
de (in)sustentabilidades
produzidas

O livro apresenta os caminhos que
ainda necessitam ser trilhados nas
Políticas de Segurança Alimentar Nutricional e as conquistas já
alcançadas. A autora alerta para a
redução da dimensão assistencial
quando trata dos programas de
combate à pobreza no âmbito da
assistência alimentar. Uma obra
que representa um instrumento
importante de reflexão e informação que com certeza servirá de
referência para todos os que estão
diretamente imbricados na luta
por um Brasil sem fome.

Este livro amplia a análise dos
determinantes da fome no Brasil e
das relações destes com a pobreza, a desigualdade e o papel do
Estado, revelando as contradições
do debate sobre o direito fundamental à alimentação ao discutir
temas como concentração da terra
e revolução verde na agricultura.

SUMÁRIO: A Fome Historicamente
Produzida,As origens da pobreza e
da miséria no Brasil,Os programas
de combate à fome historicamente
constituídos.
AUTOR: Brizabel Muller Da Rocha
PÁGINAS: 164
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/12
PREÇO: R$39,90
PESO: 0,210
ISBN:9788581480404

Serviço Social
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SUMÁRIO: a Pobreza e Fome:
Trajetória Histórica da Desumanidade Humana, A Fome e suas
Implicações: Uma Incursão nas
Denúncias de Josué de Castro e os
Caminhos da Implantação da Política de Segurança Alimentar no
Brasil, Diálogos do Serviço Social
com a Pobreza, a Fome e o Estado:
Decifrando seus Contornos.

AUTOR: Wanda Griep Hirai
PÁGINAS: 216
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/11
PREÇO: R$47,90
PESO: 0,270
ISBN:9788564367838
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Rito, poder e socialização

Processo de inclusão ilusória

Economia solidária

Um trabalho com meninos de rua

O jovem bolsista universitário

A produção dos sujeitos (des)necessários

O trabalho social com crianças
na rua demanda a mobilização
de um conjunto diversificado de
saberes, competências, habilidades e, sobretudo, sensibilidade
humana. Nesta obra, o autor nos
oferece uma importante contribuição de corte antropológico. Suas
reflexões nos advertem que os
ritos, socialmente instituídos, são
potenciais fontes de conflitos nos
processos de sociabilidade dos jovens que habitam e transitam em
subuniversos vazados por valores
sociais e dinâmicas organizacionais distintas e, às vezes, divergentes.

O livro analisa e faz uma crítica do
paradoxo que há nesse processo
de inclusão/exclusão dos jovens
bolsistas nas Universidades Brasileiras. A obra mostra que o sistema de ensino superior brasileiro
preconiza e defende que o jovem
bolsista, por ter uma bolsa de estudos, tem assegurada a sua total
inclusão na universidade comunitária. Mas será isso na realidade?
Não seria uma inclusão ilusória?

Este livro apresenta um rico
estudo sobre a Economia Solidária como modo de enfrentamento
das condições de desigualdade e
opressão pela miséria que a lógica
capitalista impõe às relações sociais contemporâneas. A obra oferece subsídios para produção de
sentidos alternativos, resistentes
às lógicas do poder e do mercado e
mostra a Economia Solidária como
possibilidade de transformação
através do contraponto que impõe
às consequências econômicas e
sociais do capitalismo globalizado.

SUMÁRIO: Rituais e Socialização,
A Dança do Poder na Relação Humana, Cenários de Sociabilidades
uma experiência Governamental.
AUTOR: Carlos Alberto Batista
Maciel
PÁGINAS: 160
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/11
PREÇO: R$36,90
PESO: 0,125
ISBN:9788564367142
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SUMÁRIO: Caminhos e descaminhos da juventude, Cenários que
revelam a condição do jovem no
Brasil, Desafios da universidade
no Brasil, O processo de exclusão-inclusão do jovem bolsista na
Universidade Comunitária.

AUTOR: Maria Aparecida Marques
Da Rocha
PÁGINAS: 264
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: MAI/11
PREÇO: R$51,90
PESO: 0,410
ISBN:9788563381774
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SUMÁRIO: Ostra feliz não faz pérola, Mutações capital - trabalho,
Economia solidária: uma formação
discursiva, A produção de subjetividades singulares-coletivas.
AUTOR: Karen Eidelwein
PÁGINAS: 200
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: FEV/11
PREÇO: R$45,90
PESO: 0,265
ISBN:9788563381859
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Adolescente em
liberdade assistida
Algumas histórias

O livro traz histórias reais de
adolescentes do Centro de Orientação ao Adolescente de Campinas
analisadas a partir de três áreas:
educação, assistência social e o
sistema de Justiça. A autora faz
uma reflexão acerca da sociedade de consumo e o conceito de
violência estrutural. Com base em
depoimentos dos adolescentes
que, na maioria das vezes, apresentaram a realidade de forma
rude.
SUMÁRIO: A questão social e seus
possíveis impactos na vida dos
adolescentes, A política de atendimento à infância e adolescência
no Brasil: caminhos da educação,
assistência e sistema de justiça.
AUTOR: Fabiana Aparecida de
Carvalho
PÁGINAS: 208
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/10
PREÇO: R$45,90
PESO: 0,255
ISBN: 9788563381576
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Culturas Alimentares, Biodiversidade e Segurança Alimentar no
Território de Identidade
Esta é uma obra que apresenta a
mesma riqueza do seu tema.
Biodiversidade e segurança
alimentar constituem a questão
central deste livro e sua importância está contemplada na obra
à medida que aborda os diversos
assuntos relacionados.
Além de discorrer de forma clara
sobre os debates e ações que
compõem a história da luta pela
segurança alimentar no Brasil,
desde Josué de Castro até a implantação da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional,
sua leitura possibilita “saborear os
frutos da terra”.

Mulheres Privadas De Liberdade
Vulnerabilidades, Desigualdades,
Disparidades Socioeducacionais E Suas
Intersecções De Gênero E Pobreza

Este livro é composto de estudos e
pesquisas sobre os espaços educativos de privação de liberdade,
em especial no que se refere às
mulheres nessa condição, trazendo à baila um importante debate
para o campo da Educação e dos
Direitos Humanos. Os autores e as
autoras operam conceitos, relatam
pesquisas, analisam políticas e
teorias gerando inquietações que
podem fomentar novas investigações e ações.

SUMÁRIO: Um panorama dos
recursos físicos e da produção primaria no Brasil; Contextualizando
a unidade de analise.

SUMÁRIO: As Multifaces do
Conceito de Exclusão: Sentidos,
Delimitações e Usos; Dossiê sobre
as Políticas de Encarceramento de
Mulheres no Brasil; Vivências Maternais de Mulheres em Situação
de Privação de Liberdade.

AUTOR: Iara do Carmo Callegaro
PÁGINAS: 360
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: AGO/17
PREÇO: R$59,90
PESO: 0,560
ISBN:9788546207237

AUTOR: Sandra Maciel de Almeida
PÁGINAS: 192
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/16
PREÇO: R$36,90
PESO: 0,245
ISBN:9788546201716
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Silêncios e Transgressões

Sob as Marcas do Tempo

Erotismo Sob Censura?

O Protagonismo das Mulheres Brasileiras no
Século XX

(Trans)envelhecimento na
(trans)contemporaneidade

Censura e Televisão na Revista Veja

O presente livro agrega textos sobre
as vivências de mulheres brasileiras, detectadas na pluralidade de
suas origens e distinções sociais,
em tempos e espaços distintos no
decurso do século XX. Essas protagonistas ganham visibilidade durante os
festejos carnavalescos, nas incursões
nas artes plásticas, na literatura,
na teledramaturgia, no exercício de
profissões consideradas de domínio do
sexo masculino, bem como na luta por
direitos civis e políticos: votar, estudar
e exercer uma profissão.

A sociedade brasileira tutela, humilha
e constrange as pessoas na velhice
e, mais violentamente ainda, a partir
da intersecção com os marcadores de
raça, classe, deficiência, local/região
de moradia, gênero e sexualidade.
É desde essas tramas que pessoas
trans, lésbicas, bissexuais e gays
idosas experienciam a posição de nãosujeitos. Não traz novidade dizer que
diversidade sexual, de gênero e velhice
são produções culturais e políticas.

SUMÁRIO: As mulheres carnavalizadas dos sambas-enredo paulistanos.
Quem são elas? (1959-1984).

AUTOR: Zélia Lopes Da Silva
PÁGINAS: 352
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: OUT/18
PREÇO: R$52,90
PESO: 0,520
ISBN:9788546214006

Relações de Gênero

Erotismo sob Censura? É uma obra
oportuna e uma contribuição importante para a discussão dos ideais de
liberdade e de democracia no Brasil pós-ditadura militar da segunda
metade dos anos 1980. As novas
experiências de liberdade conviviam
com pressões de censura horizontal
demandadas pela sociedade civil e,
frente às novas expectativas de mudança, o erotismo veio a ser tomado
por alguns setores como representação negativa da liberdade.

SUMÁRIO: Aquenda! Na pista… As
apostas do método; Bafão! Problematizando corpo, gênero; O marcador
geracional na travestilidade: o problema de pesquisa; Mona, que babado é
esse? Os limites (e possibilidades) de
um conceito na interpelação abjeta; Se
joga! Conhecendo espaços e cartografando modos de vida.

SUMÁRIO: Imprensa no Olho do
Furacão; O espelho refletor: televsão
e consumo de “novos” costumes; Imagens eróticas femininas na televisão
brasileira e a erotização dos costumes; Vozes em debate na revista Veja:
o erotismo e a censura.

AUTOR: Francisco Francinete Leite
Junior
PÁGINAS: 196
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/18
PREÇO: R$44,90
PESO: 0,245
ISBN: 9788546209422

AUTOR: Luciana Rosar Fornazari
Klanovicz
PÁGINAS: 352
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/18
PREÇO: R$53,90
PESO: 0,410
ISBN: 9788546213146

Relações de Gênero
comercial@editorialpaco.com.br

Relações de Gênero

72

Ciências Sociais

Xadrez à Luz do Sol
Direitos Humanos, Gênero e Etnia em Questão

Este livro, Xadrez a luz do sol: Direitos
Humanos, Gênero e Etnia em discussão, na forma de coletânea, é uma
obra densa, que aborda em profundidade temas instigantes e atuais
explicitados no título e discutidos por
especialistas de instituições, públicas
e privadas, de Ensino Superior, de
vários estados brasileiros, podendo
trazer luz a muitos questionamentos.
Constitui-se em um importante ponto
de reflexão, um processo de sistematização e de produção de conhecimento,
e busca aprofundar esse debate em
curso na sociedade contemporânea e
sua relação com a educação.

Feminismos na Imprensa
Alternativa Brasileira

O Envelhecimento e a
Homossexualidade Masculina

Quatro Décadas de Lutas por Direitos

A sexualidade na velhice é um tema
ainda negligenciado, pouco abordado
e menos entendido pela sociedade,
pelos próprios idosos e mesmo pelos
profissionais da saúde. Quando se trata de idosos homossexuais, a temática
se torna interessante em termos de
estudo, haja vista as questões de preconceitos e estigma que cercam tanto
a homossexualidade quanto a velhice.
Assim sendo, o questionamento que
se faz neste livro é: o que significa a
velhice para homossexuais e que lugar
ela ocupa na trajetória de vida dessas
pessoas?

Esta obra traz uma competente análise de jornais que são marcos para
o ativismo de mulheres brasileiras,
levantando questões que são centrais
até hoje: dicotomia entre público e
privado; opressão de gênero conjugada às desigualdades de classe e raça;
divisão sexual do trabalho; direitos
sexuais e reprodutivos; participação
política institucional das mulheres;
debate sobre cuidado e família etc.
Em 2018, nesse momento de crise e
precarização da vida das mulheres,
é um texto que dimensiona a nossa
trajetória.

SUMÁRIO: Tratados de direitos humanos e o princípio da reciprocidade no
ordenamento jurídico.

SUMÁRIO: Relações de poder e a
dualidade público-privado; Movimentos feministas no Brasil: organização,
agenda e contexto de lutas.

AUTOR: Wlaumir Doniseti De
Souza
PÁGINAS: 308
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: OUT/18
PREÇO: R$54,90
PESO: 0,500
ISBN:9788546214877

AUTOR: Viviane Gonçalves Freitas
PÁGINAS: 292
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/18
PREÇO: R$49,90
PESO: 0,350
ISBN:9788546213634
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SUMÁRIO: Campos conceituais...
Repensando a homossexualidade;
Vivendo sob o signo do preconceito;
Envelhecer, algumas demarcações...;
Envelhecer e ser homossexual: contextos possíveis?; Alguns caminhos da
investigação; Dos sujeitos do estudo:
suas histórias, suas vidas...

AUTOR: Luciana de Almeida da
Cunha
PÁGINAS: 88
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/18
PREÇO: R$25,00
PESO: 0,115
ISBN: 9788546206193
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A Cor e a Fúria

A diplomacia entre as quedas

Entre Fronteiras Brasil-Bolívia

Uma Análise do Discurso
Racial dos Racionais MC’s

O litígio fronteiriço entre brasil e paraguai que
resultou na construção de itaipu (1962-1966)

Relações Internacionais, Diplomacia e Política

Ao que parece, nenhuma outra voz
de protesto dentre as já erguidas no
interior dos movimentos brasileiros
de luta antirracista, qualquer que seja
sua fase histórica, expressou-se em
termos tão espontaneamente diretos
e precisos quanto convincentemente
fortes e mesmo chocantes como os
das vozes que, da São Paulo de ¬fins
do século XX, ¬zeram-se ouvir, não dos
megafones empunhados por, àquela
altura, veteranos militantes da ‘causa
negra’.

Esta obra trata do impasse diplomático entre Brasil e Paraguai nos anos
de 1960 que possibilitou discussões
em torno do “expansionismo brasileiro” e do simbolismo no centenário
da “Epopeia Nacional”, a Guerra da
Tríplice Aliança (1864-1870), que é de
grande significado para os paraguaios.
No início da década de 1960, o Brasil
desenvolvia estudos na região das Sete
Quedas, no oeste do estado do Paraná
na fronteira com o Paraguai, para
aproveitar o potencial energético do
Rio Paraná. Em 1962, a embaixada paraguaia no Brasil tomou conhecimento
sobre o estudo e informou seu governo
que imediatamente exigiu explicações
do Estado brasileiro.

SUMÁRIO: “Não Foi Sempre Dito Que
Preto Não Tem Vez?”: um histórico do
racismo ou sobre como recusar as diferenças; “Os Quatro Pretos Mais Perigosos do Brasil” ou “Como Nascem
os Grandes Vilões da História”;“Efeito
Colateral Que o Seu Sistema Fez”.

AUTOR: Maik Antunes Rodrigues
PÁGINAS: 280
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/18
PREÇO: R$49,90
PESO: 0,370
ISBN: 9788546209392

Questão Racial

SUMÁRIO: A Geopolítica do Brasil nas
relações com o Paraguai: o início das
divergências sobre Sete Quedas; A
Geopolítica do Brasil.

AUTOR: Luiz Eduardo Pinto Barros
PÁGINAS: 244
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JAN/19
PREÇO: R$49,90
PESO: 0,310
ISBN: 9788546214839
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Brasil e Bolívia possuem história comum? Os autores tratam de fronteiras,
política, diplomacia e relações internacionais, fornecendo elementos para
este debate. Comparativamente nos
processos socioeconômicos e políticos
do capitalismo em ambos os países,
há, aparentemente, mais diferenças
do que semelhanças. No Brasil, o ciclo
produtivo completa-se com a industrialização. Na Bolívia, a agricultura e
exportação de minerais permanece.
Mas, em ambos a desigualdade social
impera e suas elites econômicas são
parecidas, haja vista a ação subdesenvolvida e submissão ao capital
internacional.
SUMÁRIO: Frontera permeable y
brazos apetecidos: la migración de los
indígenas chiquitanos a Brasil.

AUTOR: Giovani José Da Silva
PÁGINAS: 368
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/18
PREÇO: R$55,90
PESO: 0,430
ISBN:9788546214105
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Os Militares e os Aiatolás

Paralelas e Perpendiculares

Relações Brasil-Irã (1979-1985)

As Temporadas Culturais no Início do
Século XXI

Neste livro, são abordadas as
delicadas relações entre Brasil e
Irã e, com base em documentos
inéditos, as descobertas do autor
com relação ao choque causado na diplomacia brasileira pela
distância que havia entre a raivosa
retórica dos iranianos e o pragmatismo com que se relacionavam
com os EUA, a OTAN e até mesmo
com Israel.
As interpretações e revelações
contidas aqui se constituem numa
leitura indispensável para todos
que se interessam pelo tema.
SUMÁRIO: Discussão bibliográfica;
O Irã no século XX; A Revolução; A
Política Externa Iraniana; Brasil:
contexto interno; Geisel e o Pragmatismo Responsável.
AUTOR: Andrew Patrick Traumann
PÁGINAS: 256
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: NOV/16
PREÇO: R$45,90
PESO: 0,310
ISBN:9788546206124
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João Henrique Catraio Monteiro
Aguiar destaca neste livro uma
dimensão das relações internacionais frequentemente ignorada
ou pouco explorada nas análises
dos especialistas: o fator cultural. A partir de uma perspectiva
histórica, examina a montagem
da diplomacia cultural do Brasil e
da França, e alicerçado em abordagem inovadora, desenvolve um
estudo comparativo das chamadas
“temporadas culturais” (ações
culturais multissetoriais com o
objetivo de promover maior intercâmbio cultural.
SUMÁRIO: Antecedentes históricos
e reflexões teóricas; As diplomacias culturais do Quai d’Orsay e do
Itamaraty.
AUTOR: João Henrique Catraio
Monteiro Aguiar
PÁGINAS: 304
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUL/17
PREÇO: R$49,90
PESO: 0,505
ISBN:9788546209262
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O conceito de Sociedade
Internacional
Neste livro, o autor remete à relevância e pertinência do conceito de
Sociedade Internacional, discutindo seus fundamentos e instigando
o leitor a questionar-se sobre sua
possível transcendência. Obra essencial para quem deseja aprofundar-se no pensamento da Escola
Inglesa de Relações Internacionais, e para os que, insatisfeitos
com as visões maniqueístas do
mainstream, crêem na possibilidade teórica de olhar o internacional
de modo mais preciso, ainda que
para isso necessitem enfrentar o
desafio de sua complexidade.
SUMÁRIO: Delimitando o objeto; O
Conceito e a Teoria; Rediscutindo o
conceito.

AUTOR: Bruno Macêdo Mendonça
PÁGINAS: 242
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: ABR/16
PREÇO: R$47,90
PESO: 0,320
ISBN:9788546204113
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Após a Guerra, Estabilidade?

Marxismo e Religião

Justiça em Transição no Brasil

Mudanças nas Operações de Paz da ONU
(1992-2000)

Revolução e Religião na América Central

Anistia Política e Reparação dos Militantes
da Guerrilha do Araguaia

Ao analisar um vasto conjunto de
subatividades realizadas
pelas operações de paz (do uso da
força ao auxílio humanitário)
e mapear transformações nas
práticas da ONU em contextos
variados, este livro fornece uma
abordagem crítica de uma das
mais importantes instituições internacionais modernas e preenche
uma lacuna notável na literatura
das relações internacionais.”
SUMÁRIO: Organizações Internacionais: Agentes que se Autointerpretam?; Operações de Manutenção da Paz (OMPs); Mudanças
Institucionais nas OMPs do PósGuerra Fria: de “uma Agenda para
a Paz” até o “Relatório Brahimi”

AUTOR: Carlos Frederico Pereira
Da Silva Gama
PÁGINAS: 204
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/16
PREÇO: R$42,90
PESO: 0,255
ISBN:9788546200917
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O livro de Fábio Bento é uma
importante contribuição à compreensão de um dos mais relevantes
movimentos revolucionários na
história da América Latina: as
insurreições populares na Nicarágua e El Salvador. A singularidade
destes movimentos decorre do
seguinte: é a primeira vez, desde
a Queda da Bastilha, em 1789, que
um processo revolucionário conta
com a participação massiva dos
cristãos, inclusive na direção da
luta.
SUMÁRIO: Concepções norteadoras da pesquisa; Religião e revolução na Nicarágua e El Salvador;
Revisão de um equívoco.

AUTOR: Fábio Régio Bento
PÁGINAS: 100
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: JUN/16
PREÇO: R$26,90
PESO: 0,145
ISBN:9788546205011

Relações Internacionais
comercial@editorialpaco.com.br

O livro analisa as transformações
nos significados dos conceitos de
“anistia política” e “reparação”
desde o final do regime militar até
o presente, tendo por estudo de
caso os processos de reparação
dos militantes da Guerrilha do
Araguaia no âmbito da Comissão
de Anistia. O argumento central é
que essas mudanças de sentido
estão diretamente relacionadas a
avanços no tratamento dado pelo
Estado brasileiro às violações de
direitos humanos, perpetradas
por agentes estatais no período
ditatorial.
SUMÁRIO: História de Guerrilha;
Anistia, Reparação e Justiça de
transição; “O Araguaia continua”:
as dimensões da reparação.
AUTOR: Mariana Yokoya Simoni
PÁGINAS: 320
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/16
PREÇO: R$45,90
PESO: 0,500
ISBN:9788546205202
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Turismo (d)e saúde
Folga, viagem e bem-estar

Este livro é um importante manual
para o segmento de turismo voltado à busca do bem-estar físico e
mental, tanto em nível recuperatório quanto preventivo. A obra traz
informações preciosas situando
o leitor ao tema com uma visão
teórica e prática.
SUMÁRIO: Fundamentação Teórica: Turismo E Turismo Saúde,
Singularidades e especificidades
do turismo saúde: Análise e discussão do estudo em Nova Trento/
SC.

Viver e Sobreviver nos Estados
Unidos
Lições na Terra do Tio Sam

Os Estados Unidos da América são
um sinônimo de sonho para muitas pessoas. Mas o conhecimento
da cultura americana através dos
filmes não é suficiente para que
alguém viva sem problemas nos
EUA. O choque cultural é percebido desde o momento da chegada
ao país e pode ser sentido diariamente. Monica Rector viveu isso
e deseja auxiliar de forma prática
pessoas que querem essa mudança através de sua mais recente
obra Viver e Sobreviver nos Estados Unidos.
SUMÁRIO: Para início de conversa;
Comunicação; O dia a dia; Relações; Linguagens; Capítulo 6: Festas, festividades e entretenimento.

AUTOR: Lélio Galdino Rosa
PÁGINAS: 132
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/15
PREÇO: R$31,50
PESO: 0,170
ISBN: 9788563381712
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AUTOR: Monica Rector
PÁGINAS: 172
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/16
PREÇO: R$36,90
PESO: 0,220
ISBN: 9788546205806
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Chão e Vão
Uma Amazônia Construída

O título desta obra é evocativo das
preocupações em relação ao seu
objeto de reflexão: chão é alusivo
à natureza, enquanto vão (espaço) diz respeito ao urbano. Essa
conexão entre os espaços urbano
e natural metaforizam a paisagem
de uma Amazônia construída.
Trabalho pioneiro sobre o turismo
na Amazônia, este livro é leitura
indispensável para os estudiosos
da região e para os planejadores e
gestores públicos.
SUMÁRIO: As Possibilidades do Diálogo da Natureza com o Turismo
na Amazônia; O Aproveitamento
Turístico da Paisagem Urbana na
Amazônia.

AUTOR: Amanda Cristiane Da Silva
Morais Ramos
PÁGINAS: 332
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/15
PREÇO: R$52,90
PESO: 0,490
ISBN: 9788546200320
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Políticas, Mercado e Gestão do
Turismo no Rio Grande do Norte
Este livro analisa a lógica do desenvolvimento urbano e regional,
aliada ao estímulo de uma relativamente nova atividade econômica, e como o turismo tem dado ao
Estado do Rio Grande do Norte e
a suas cidades novos arranjos e
congurações socioeconômicoespaciais.
SUMÁRIO: Gestão e políticas do
turismo potiguar; Crise financeira,
dinâmica imobiliária e turismo
em Tibau do Sul/Pipa; Turismo
e conflitos urbanos na cidade do
Natal/RN; Museu e turismo cultural: espaços museais do centro
histórico de Natal/RN; São Miguel
do Gostoso na crista da onda: de
vilarejo a destino turístico.
AUTOR: Marcelo da Silva Taveira
PÁGINAS: 368
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/15
PREÇO: R$55,90
PESO: 0,430
ISBN: 9788546200863
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Serviços hoteleiros, turismo de
negócios, eventos e organização
espacial
Este livro apresenta como a (re)
produção capitalista do espaço
urbano se compõe por meio do
processo da refuncionalização de
uma metrópole em conjunto com
o turismo de negócios e eventos e
suas implicações no setor hoteleiro. Os autores contribuem para
geografia regional, urbana e econômica e se destacam ao comprovar que o turismo é um fenômeno
importante no contexto contemporâneo, sendo a sua implementação
um fator de peso na configuração
de novas dinâmicas espaciais.
SUMÁRIO: Globalização e a Organização do Espaço; Campinas: de
núcleo urbano a metrópole; Cidade
e Turismo no Contexto das Transformações Contemporâneas.
AUTOR: Lélio Galdino Rosa
PÁGINAS: 168
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/15
PREÇO: R$39,10
PESO: 0,215
ISBN: 9788581484235
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Ecoturismo na Cultura
de Consumo
Possibilidade de Educação Ambiental ou
Espetáculo?

O livro de Helio Hintze trata da veracidade do ecoturismo anunciado,
atualmente, pelo mercado. Segundo o autor, há de se questionar as
inúmeras semelhanças entre tal
ecoturismo e o turismo convencional, semelhança esta dissimulada
por discursos ambientalmente
conscientes. Assim, é imperativo
que analisemos o ecoturismo do
ponto de vista econômico, do mercado ou de possíveis benefícios/
malefícios que sua prática possa
trazer, a fim de caminharmos em
direção da sustentabilidade.
SUMÁRIO: A Contemporaneidade e
seus Condicionantes, Ecoturismo
na Cultura de Consumo, Educação
Ambiental.
AUTOR: Helio Cesar Hintze
PÁGINAS: 116
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: DEZ/15
PREÇO: R$27,90
PESO: 0,190
ISBN: 9788581482392
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Biotecnologias
Dimensões sociológicas e políticas

Com um esforço teórico-analítico,
fundamentado nos estudos sociais
em ciência e tecnologia, o autor
explana sobre a natureza que,
através das biotecnologias, não
está livre dos embates políticos,
situando-se no centro das principais polêmicas contemporâneas,
como observado nas controvérsias
recentes a respeito dos transgênicos.
SUMÁRIO: O discurso especializado: de quem e do que se fala,
Estudos sociais da ciência e da
tecnologia: de onde se fala, A
dimensão política das biotecnologias, Tecnociência, biopolítica e
processos de sociabilidade,

AUTOR: Adriano Premebida
PÁGINAS: 324
FORMATO: 16x23cm
PUBLICAÇÃO: JUL/11
PREÇO: R$59,90
PESO: 0,500
ISBN:9788563381781

Tecnologia

O Impacto Social do Programa
Espacial Brasileiro

Ciência e Tecnologia para
Transformação Socioambiental

O Brasil foi o primeiro país sulamericano a lançar e operar seus
próprios satélites no começo da
década de 90, e vinte anos antes já
possuía um centro mundialmente
reconhecido de pesquisa espacial e operação de aplicações no
espaço.
Os foguetes desenvolvidos no país
geraram uma gigantesca lista de
tecnologias de variadas aplicações, militares e civis. Meteorologia, monitoramento ambiental
e telecomunicações são apenas
alguns dos setores impactados
diariamente pelo programa espacial, atingindo a vida de todos os
brasileiros.

”A proposta deste livro é contribuir
com o campo de ciência, tecnologia, sociedade e ambiente (CTSA)
com temáticas e abordagens
contemporâneas e, dessa forma,
ampliar o debate já existente. A
obra possui abordagens distintas,
com diferenciações metodológicas
e conceituais e autores heterogêneos. O livro possui 3 eixos temáticos 1) CTS, Tecnologia Social e
Economia Solidária; 2) Educação
Ambiental Crítica e 3) Inovações
em Biotecnologia.
Um livro com temática atual e
necessária.

SUMÁRIO: As origens da pesquisa espacial no Brasil; O impacto
social no governo.
AUTOR: Júlio César Guedes Antunes
PÁGINAS: 192
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAR/17
PREÇO: R$44,90
PESO: 0,245
ISBN:9788546207336

Tecnologia
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SUMÁRIO: Tecnologia apropriada,
Grassroots Innovations, tecnologia
social: uma análise de conceitos e
seus contextos.
AUTOR: Luciana Ferreira Da Silva
PÁGINAS: 180
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/17
PREÇO: R$39,90
PESO: 0,255
ISBN:9788546208333
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Inovação no Brasil
Entre os Riscos e o Marco Regulatório

O governo brasileiro, nos últimos
anos, vem encorpando os investimentos em inovação. Com o lema
“inovar para crescer”, a esfera
governamental criou incentivos
e mecanismos interessantes de
fomento à inovação, focando especialmente na classe empresarial e
no ambiente acadêmico-científico.
Um dos mais importantes avanços
nesta área foi a criação do marco
regulatório específi¬co. Composto
por um conjunto de leis de todas
as esferas do governo.
SUMÁRIO: A inovação: do conceito
legal ao marco normativo no Brasil; Em busca de um conceito de
inovação; A estrutura da inovação
no cenário do marco legal brasileiro.
AUTOR: Wilson Engelmann
PÁGINAS: 242
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: SET/16
PREÇO: R$44,90
PESO: 0,310
ISBN:9788546205646
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Metrias da Comunicação e
Informação Científicas e a
Contribuição dos Pesquisadores
da União Soviética e Rússia
Neste livro, o leitor irá conhecer a
evolução dos estudos de metrias
na União Soviética e na Rússia
pós-comunista, além das ideias e
contribuições feitas por autores
russos/soviéticos para esse campo
de estudo, obtendo informações
sobre como essas pesquisas
foram realizadas no antigo bloco
comunista.
SUMÁRIO: Metrias da comunicação e informação Cientificas;
Evolução e desenvolvimento de
setores em ciência e tecnologia
na antiga União Soviética e Rússia
(1917-2010); Evolução dos estudos
cientométricos na antiga União
Soviética e Rússia.
AUTOR: Roberto Lopes Dos Santos
Junior
PÁGINAS: 244
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAR/16
PREÇO: R$49,90
PESO: 0,265
ISBN:9788546201600
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A Cultura Informacional na
Documentação
Estudo Teórico e Aplicado no Cenário
Espanhol

A obra A cultura informacional na
documentação: estudo teórico e
aplicado no cenário espanhol traz
um estudo investigativo de uma
perspectiva teórica e aplicada na
Documentação, cujo pano de fundo
foi o cenário espanhol, realizandose também uma pesquisa junto
às empresas de um subsetor de
eletroeletrônicos. Na perspectiva
da gestão, a cultura informacional
influencia na gestão e no uso da
informação e mantém vínculo com
outros aspectos organizacionais.

AUTOR: Luana Maia Woida
PÁGINAS: 232
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: OUT/16
PREÇO: R$39,90
PESO: 0,310
ISBN:9788546205820
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COMUNICAÇÃO E PODER
Transparência pública, pós-verdade e inovação no mundo digital

Comunicação e poder: transparência pública, pós-verdade e inovação no mundo digital, apresenta
discussão sobre a importância da
comunicação como ferramenta
estratégica e que ofereça espaço
a participação popular nos processos democráticos. Os autores
buscam apresentar diversas abordagens e aspetos do fenômeno
chamado “comunicação e poder”,
destacando que, quando assume
compromisso com a verdade dos
fatos, pode auxiliar na construção
da história.
SUMÁRIO: APRESENTAÇÃO 1. A
ERA DO RÁDIO: UMA COMUNICAÇÃO IBERO-AMERICANA, ENTRE
OUTROS TEMAS ABORDADOS.
AUTOR: ALEXSANDRO TEIXEIRA
RIBEIRO
PÁGINAS: 100
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JAN/22
PESO: 0,110
ISBN: 9786558406310

Ciências Sociais Aplicadas

DIAGRAMAS, TRANSPOSIÇÕES E
ESPAÇO
Alternativas para a complexidade urbana
contemporânea

Diagramas, transposições e
espaço: alternativas para a complexidade urbana contemporânea
investiga o papel do diagrama
no urbanismo contemporâneo,
ressignificando estratégias que se
deslocam entre a arquitetura e o
urbanismo.
SUMÁRIO: INTRODUÇÃO [ESCALA
URBANA I] COMPLEXIDADE E POESIA SOB A LEITURA DA CIDADE
Escala, Ritmos e Diagramas Uma
Leitura Coesiva além da Forma
Milton Keynes [ESCALA ARQUITETÔNICA] PERCEPÇÃO E PERFORMANCE Raciocínio Diagramático:
Do Complexo ao Compreensível,
entre outros temas abordados.
AUTOR: MARCEL ROFATTO
PÁGINAS: 96
FORMATO: 16X23CM
PUBLICAÇÃO: MAR/22
PESO: 0,190
ISBN: 9786558405559

Ciências Sociais Aplicadas
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Patente e Mídia Sob o Olhar Dos
Estudos em Ciência,
Tecnologia e Sociedade
O livro é uma investigação sobre o
tema das patentes que extrapola o
viés acadêmico e mercadológico e
adentra o âmbito da comunicação
pública, com foco na comunicação
da ciência e na apropriação do conhecimento técnico-científico pela
sociedade. É uma obra de grande
relevância para a construção do
conhecimento em Ciência, Tecnologia e Sociedade e uma referência
para futuros estudos nesse campo.
SUMÁRIO: Sociedade Tecnológica; Uma Interação Necessária;
Todos Iguais; Patente e Mídia; Do
Laboratório para as Páginas dos
Jornais.

AUTOR: Fabricio José Mazocco
PÁGINAS: 124
FORMATO: 14x21cm
PUBLICAÇÃO: MAI/15
PREÇO: R$25,90
PESO: 0,165
ISBN:9788581489094
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INTRODUÇÃO À ECONOMETRIA
ESPACIAL
A econometria espacial passou
recentemente a fazer parte do
núcleo central do estudo de economia e de outras ciências sociais.
O livro tem como principal intuito
dar ao leitor uma visão geral dessa
área de estudo e tem como público
alvo estudantes em economia ou
que estão em cursos de pós-graduação na área.
SUMÁRIO: Conceitos iniciais da
Econometria Espacial; Interpretando os coeficientes dos modelos
espaciais; Estimando Modelos
Espaciais com a Função de Verossimilhança; Escolhendo dentre
os diferentes modelos espaciais;
A matriz de pesos: aplicações e
extensões, entre outros temas
abordados.
AUTOR: ANDRÉ BRAZ GOLGHER
PÁGINAS: 384
FORMATO: 16X23CM
PUBLICAÇÃO: FEV/15
PESO: 0,460
ISBN: 9788581484020

Ciências Sociais Aplicadas / Demografia

O ESTATUTO DA JUVENTUDE NO
BRASIL (2004-2013)

JUSTIÇA EM TRANSIÇÃO NO
BRASIL

Relações de Poder, Disputas por Hegemonia e Direitos Humanos

Anistia Política e Reparação dos Militantes
da Guerrilha do Araguaia

Neste livro o leitor encontrará
uma análise sobre a gestação da
lei conhecida como Estatuto da
Juventude, compreendida como
expressão de representações políticas parlamentares e movimentos
de toda ordem. O presente livro
reconhece a importância dessa lei,
mas também aponta a necessidade de continuar o debate sobre
política e juventude e de os espaços públicos serem ocupados por
essa categoria social.

O livro analisa as transformações
nos significados dos conceitos de
“anistia política” e “reparação”
desde o final do regime militar até
o presente, tendo por estudo de
caso os processos de reparação
dos militantes da Guerrilha do
Araguaia no âmbito da Comissão
de Anistia. O argumento central é
que essas mudanças de sentido
estão diretamente relacionadas a
avanços no tratamento dado pelo
Estado brasileiro às violações de
direitos humanos, perpetradas
por agentes estatais no período
ditatorial.

SUMÁRIO: Estatuto da Juventude
no Brasil: avanços e retrocessos;
Jovens brasileiros: características
socioeconômicas e de participação política, entre outros temas
abordados.

SUMÁRIO: Capítulo 1: História
de Guerrilha, entre outros temas
abordados.

AUTOR: MIRLENE FÁTIMA SIMÕES
WEXELL SEVERO
PÁGINAS: 148
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUL/15
PESO: 0,195
ISBN: 9788581488417

AUTOR: MARIANA YOKOYA SIMONI
PÁGINAS: 320
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: SET/16
PESO: 0,500
ISBN: 9788546205202
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GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
DA SAÚDE
Uma Perspectiva da Política de Saúde
Pública de Angola

Os recursos humanos em saúde
têm um papel central na produção
e utilização dos serviços de saúde,
pois a saúde é feita por humanos
para humanos. Daí que o trabalho
que apresentamos aqui é uma
pesquisa aplicada na direção da
gestão de recursos humanos na
área da saúde, de forma que as
infraestruturas em construção e
reabilitação ou em projeto possa
ser apoiada por profissionais à
dimensão dos investimentos nesta
área.
SUMÁRIO: Capítulo 1: Marco introdutório; Capítulo 2: Marco teórico;
Capítulo 3: Marco metodológico,
entre outros temas abordados.
AUTOR: ANTÓNIO PEDRO LIBRA
PÁGINAS: 124
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JAN/18
PESO: 0,110
ISBN: 9788546210015

Ciências Sociais Aplicadas

PANORAMA DAS AÇÕES AMBIENTAIS NA USP LESTE ATÉ 2017
A desafiadora tarefa de instalar e
operar um Campus Universitário
em uma área ambientalmente
complexa, como é o caso da Área
Capital-Leste (USP Leste) propiciou uma grande oportunidade de
aprendizado no âmbito da gestão
universitária, especialmente no
que diz respeito aos temas licenciamento ambiental, áreas contaminadas e sistemas de ventilação
de gás metano.

MUNICIPALIZAÇÃO DA POLÍTICA
DE SEGURANÇA PÚBLICA
Um Estudo Sobre a Experiência de Manaus-AM

O tema deste livro abordou aspectos, que trazem à tona a realidade
da segurança pública municipal,
relacionados ao alto índice de
criminalidade, ao caráter multifacetado do setor e às dificuldades
em avaliar a política pública. Por
isso, o método utilizado focou as
questões nucleares pertinentes ao
resultado dessa política.

SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. A área
Capital-Leste e o processo de
implantação da EACH; 3. As instalações da EACH; 4. Licenciamento
ambiental e gerenciamento de
áreas contaminadas, entre outros
temas abordados.

SUMÁRIO: 1. O federalismo e a
municipalização no Brasil; 2. A
gestão pública e o sistema de
controle; 3. A guarda municipal e
a violência urbana; 4. A conduta
criminosa versus os órgãos de
segurança pública à luz do planejamento estratégico situacional
(PES), entre outros temas.

AUTOR: OSVALDO SHIGUERU
NAKAO
PÁGINAS: 84
FORMATO: 17X24CM
PUBLICAÇÃO: FEV/19
PESO: 0,115
ISBN: 9788546216086

AUTOR: ANTONIO CARLOS BARRADAS FERREIRA
PÁGINAS: 180
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAR/19
PESO: 0,225
ISBN: 9788546214761
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JUSTIÇA AGRÁRIA
O panfleto Justiça Agrária foi
escrito por Thomas Paine (17371809) no inverno de 1795-1796. O
texto foi redigido durante a Revolução Francesa, enquanto o autor,
recém-saído das prisões jacobinas, residia na casa do ministro e
futuro presidente dos Estados Unidos, James Monroe (1758-1831).
Justiça Agrária representa o maior
grau de radicalidade da reflexão
de Paine sobre a pobreza, e expõe
uma ousada proposta de diminuição das desigualdades sociais e da
pobreza, que foi apresentada ao
Diretório da Revolução Francesa.
SUMÁRIO: Thomas Paine: artífice
e obra da Era das Revoluções;
Thomas Paine e a Era das Revoluções; O Espartilheiro de Thetford,
entre outros temas abordados.
AUTOR: DANIEL GOMES DE CARVALHO
PÁGINAS: 76
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAR/19
PESO: 0,125
ISBN: 9788546215379

Ciências Sociais Aplicadas / Economia

TERRITORIALIDADES E O COMPLEXO AGROINDUSTRIAL DA
CANA-DE-AÇÚCAR NO PARANÁ-BRASIL
A produção de açúcar e etanol a
partir da cana-de-açúcar de forma
estratégica se insere na conformação da matriz energética e alimentar mundial. O Brasil, com amplo
domínio tecnológico dos processos
produtivos se coloca como o maior
produtor e exportador mundial
destes dois produtos.
SUMÁRIO: 1. Enquadramento teórico; 2. Desenvolvimento metodológico; 3. Principais características
do processo produtivo de açúcar e
de álcool a partir da cana-de-açúcar; 4. As políticas governamentais
de estímulo ao complexo sucroalcooleiro e o mercado internacional, entre outros temas abordados.
AUTOR: ERON JOSÉ MARANHO
PÁGINAS: 224
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: ABR/19
PESO: 0,285
ISBN: 9788546215171
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A CONSTITUCIONALIZAÇÃO SIMBÓLICA
Entre a Criação e a Implementação Legislativa

A sociedade e seus conflitos
exigem do Direito cada vez mais
segurança jurídica e proteção às
relações. A Constituição Federal
emerge como baliza, no intento de
informar e direcionar os movimentos, sejam estes: sociais, políticos,
jurídicos, econômicos ou outros.
Mas qual o grau de eficácia observado no que tange às relações
entre: direito e sociedade, criação e implementação legislativa,
efetividade ou simbolismo constitucional, para que haja segurança
jurídica?
SUMÁRIO: 1. O Direito e o poder;
2. O Direito e a justiça; 3. Um novo
direito constitucional; 4. A constitucionalização simbólica.
AUTOR: ALEXANDRE STURION DE
PAULA
PÁGINAS: 60
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAI/19
PESO: 0,100
ISBN: 9788546215003
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A ECONOMIA POLÍTICA DO PATENTEAMENTO NA AMÉRICA
LATINA

JUSTIÇA, JUDICIÁRIO E A CONDIÇÃO HUMANA NAS RELAÇÕES
INTERPESSOAIS

Tecnologia e Inovação a Favor do Desenvolvimento

Reflexões Contemporâneas

“Não existem dois Sistemas
Nacionais de Inovação iguais.
Estruturas produtivas são únicas,
Culturas são singulares, Instituições não são replicáveis, Histórias não se repetem. Conclusão:
regimes de propriedade intelectual
devem ser igualmente específicos
em cada nação.
SUMÁRIO: Capítulo 1: Notas sobre
a evolução da economia política
das patentes; Capítulo 2: A falha
das “falhas de mercado”: algumas
questões sobre os fundamentos
econômicos do patenteamento;,
entre outros temas abordados.

AUTOR: TULIO CHIARINI DE FARIA
PÁGINAS: 436
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAI/19
PESO: 0,780
ISBN: 9788546215867
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Muitas relações interpessoais
perpassam pela justiça, o que
tem levado as pessoas a agirem
em prol do equilíbrio e do justo
diante de condutas que fogem
ao razoável. Para tanto, lesões à
condição humana propulsionam
aqueles que rotineiramente lidam
com o direito – juízes, advogados
e legisladores – a solucionar as
mais caras questões às pessoas
em conformidade com o tempo em
que estão adstritas.
SUMÁRIO: 1. Uma reflexão sobre a
contemporaneidade do pensamento de Hannah Arendt em A Condição Humana, entre outros temas
abordados.
AUTOR: RENATO AUGUSTO DE
ALMEIDA
PÁGINAS: 140
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUL/19
PESO: 0,185
ISBN: 9788546216765
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REFUGIADOS E O TRABALHO EM
TERRITÓRIO BRASILEIRO
Uma Análise das Barreiras à Empregabilidade e à Efetivação dos Direitos Trabalhistas

Refúgio. Palavra que significa
proteção. É isso que aqueles que
abandonaram sua família, cultura
e nação, almejam encontrar no
país de acolhida. Proteção esta
que não significa apenas garantir o
direito de ingresso destas pessoas,
mas assegurar que todos os seus
direitos fundamentais serão preservados, dentre eles o trabalho.
SUMÁRIO: 1. O Instituto Jurídico
do Refúgio e sua aplicabilidade no
Brasil; 2. A importância do trabalho para os refugiados; 3. A busca
de trabalho por refugiados no Brasil, entre outros temas abordados.

AUTOR: CAROLINA BONANÇA
BARBOSA
PÁGINAS: 160
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUL/19
PESO: 0,200
ISBN: 9788546217267
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TOURQUAL
Gestão da Qualidade em Destinos e Equipamentos Turísticos

O TOURQUAL é uma das maiores inovações acadêmicas para
a indústria do Turismo no Brasil.
Nessa obra, o seu criador, o Prof.
Dr. Tiago Savi Mondo, disseca os
26 indicadores de percepção da
qualidade de um produto turístico.
Apresentando cases específicos,
esse livro ilustra, passo a passo,
os procedimentos para a aplicação do TOURQUAL. Os resultados
fornecem um rico material para
avaliar a percepção de qualidade
do turista, bem como comparar
resultados.
SUMÁRIO: 1. Fundamentos da
qualidade em serviços; 2. Satisfação e fidelização em serviços; 3.
Risco percebido, valor e imagem
em serviços, entre outros temas.
AUTOR: TIAGO SAVI MONDO
PÁGINAS: 200
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUL/19
PESO: 0,260
ISBN: 9788546218165
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DIREITO DE FAMÍLIA CONTEMPORÂNEO
Aspectos Destacados Sobre a Família no
Ordenamento Jurídico Brasileiro

Este livro destaca, em quatorze
capítulos, os principais aspectos
abordados na área do Direito de
FamíliContemporâneo, relativos
à família no ordenamento jurídicbrasileiro. Os primeiros capítulos
tratam da evoluçãhistórica do
Direito de Família no Brasil; do
casamento; dunião estável; e dos
regimes de bens, segundo a legislaçãcivilista.
SUMÁRIO: Capítulo 1: Evolução
histórica do direito de família no
Brasil; Capítulo 2: O casamento
no Direito Civil brasileiro; Capítulo 3: União estável; Capítulo 4:
Regime de bens e outras questões
patrimoniais. entre outros temas
abordados
AUTOR: TEREZINHA DAMIAN ANTONIO GOUVEIA
PÁGINAS: 276
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: AGO/19
PESO: 0,340
ISBN: 9788546216680
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REPENSANDO O DIREITO
UM ENSAIO SOBRE OS USOS DA LINGUAGEM, DA LÓGICA E DAS FORMAS ELEMENTARES DE PENSAMENTO NA ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA

Em Repensando o Direito..., as
propriedades do Direito são investigadas. O livro fornece subsídios
para entender as formas elementares de pensamento, apresentando as noções básicas sobre
“Conceito”, “Juízo” e “Raciocínio”,
como forma de compreender as
linguagens e as expressões utilizadas pelos sujeitos em situações
de argumentação e verificação de
fatos.
SUMÁRIO: Prefácio Introdução
PARTE 1: DELINEAMENTO E ATUALIDADE DO PROBLEMA PARTE 2:
O INSTRUMENTAL BÁSICO PARA
DOMÍNIO DA CIÊNCIA DO DIREITO,
ENTRE OUTROS TEMAS.
AUTOR: SÉRGIO LUIZ PANNUNZIO
PÁGINAS: 88
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: NOV/19
PESO: 0,125
ISBN: 9788546218516

Ciências Sociais Aplicadas / Direito

86

Ciências Sociais

A APRENDIZAGEM BASEADA EM
PROBLEMAS (PBL) E A ENGENHARIA DE SOFTWARE
FORMAÇÃO INTERDISCIPLINAR PARA A
CIDADANIA

A Engenharia de Software é uma
área interdisciplinar. Assim, o
processo formativo daqueles que
nela irão atuar deve, também, promover a interdisciplinaridade. Este
livro não só rompe com os preconceitos quanto a aparente superespecialização desse campo do
conhecimento, como também traz
uma discussão sobre interdisciplinaridade na educação e propõe um
modelo para a aplicação da PBL no
ensino--aprendizagem de Engenharia de Software.

VIOLÊNCIAS E TRABALHO PROFISSIONAL
DESAFIOS E PERSPECTIVAS

Em Violências e Trabalho profissional..., assistentes sociais,
psicólogos e outros profissionais
que lidam com o direito de crianças e adolescentes são chamados
a repensar qual sociedade queremos construir? Analisar estratégias: Como a construiremos? E
identificar: quem caminhará na
mesma estrada? Essas perguntas
se fazem necessárias não só pela
violência, mas, pela naturalização
dela.

SUMÁRIO: Apresentação 1. Reconstruindo a Engenharia de Software como área interdisciplinar,
entre outros temas abordados.

SUMÁRIO: Prefácio 1. Violência,
proteção social e trabalho profissional: desafios e perspectivas 2.
O Assistente social e a violência
sexual infantojuvenil: reflexões
sobre os desafios do trabalho profissional, entre outros temas.

AUTOR: PAULO ROBERTO CÓRDOVA
PÁGINAS: 116
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: NOV/19
PESO: 0,150
ISBN: 9788546218936

AUTOR: FABIANA APARECIDA DE
CARVALHO
PÁGINAS: 176
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: DEZ/19
PESO: 0,225
ISBN: 9788546218677
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EMPREENDEDORISMO UNIVERSITÁRIO
Em Empreendedorismo Universitário são abordados temas
e algumas metodologias para
melhor empreender, como: plano
de negócios, canvas, programas
de aceleração/incubação, proteção
intelectual. As orientações e iniciativas apresentadas na obra tratam
em específico do empreendedorismo universitário, observando que a
caminhada dos que decidiram empreender não é curta, pois envolve
no mínimo duas perspectivas.
SUMÁRIO: Prefácio Apresentação
PARTE 1. Atividade empreendedora no ensino superior Capítulo 1:
Empreender como escolha e não
como necessidade, entre outros
temas abordados.

AUTOR: ANDRE LUIS SILVA
PÁGINAS: 272
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: DEZ/19
PESO: 0,180
ISBN: 9788546218486
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GESTÃO DO CONHECIMENTO NAS
ORGANIZAÇÕES

JUSTIÇA RESTAURATIVA E ENSINO JURÍDICO

INOVAÇÃO, GESTÃO, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA

A LENTE RESTAURATIVA NA FORMAÇÃO
DO AGENTE PACIFICADOR

No quarto volume de “Gestão do
Conhecimento nas Organizações:
Inovação, Gestão, Educação e
Tecnologia”, reúne estudos no
âmbito da Gestão do Conhecimento desenvolvidos por respeitados
professores e pesquisadores de
instituições de ensino e pesquisa
do país, cujo intuito é promover
reflexões acerca da aplicabilidade
da Gestão do Conhecimento em
diversas áreas.

Esta obra realiza uma análise do
ensino jurídico e da perspectiva
para formação acadêmica focada no tratamento de conflitos.
Busca-se repensar a educação
jurídica a partir da lente restaurativa. Neste caso, a lente restaurativa pressupõe o trabalho com a
recomposição entre os envolvidos
e o tratamento das consequências
conflitivas.

SUMÁRIO: Apresentação Prefácio
Capítulo 1: O papel da gestão do
conhecimento na recuperação
empresarial da Harley-Davidson,
entre outros temas abordados.

AUTOR: FLÁVIO BORTOLOZZI
PÁGINAS: 144
FORMATO: 17X24CM
PUBLICAÇÃO: DEZ/19
PESO: 0,240
ISBN: 9788546219452
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SUMÁRIO: PREFÁCIO INTRODUÇÃO 1. ENSINO JURÍDICO 1.
Histórico da formação jurídica 2.
Panorama atual do ensino jurídico: diretrizes curriculares e as
faculdades de Direito 3. Pilares
da formação jurídica, entre outros
temas abordados
AUTOR: CAROLINA ELLWANGER
PÁGINAS: 276
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: DEZ/19
PESO: 0,370
ISBN: 9788546218875
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(SUB)DESENVOLVIMENTO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SUSTENTABILIDADE
“(Sub)desenvolvimento, economia
solidária e sustentabilidade” trata
de como a classe trabalhadora
vem implementando estratégias
próprias para reprodução socioeconômica, tais como as organizações em economia solidária.
SUMÁRIO: 1. Análise dadesigualdade de rendaapartir dareleituradacurva de Kuznets: um estudo
paraos estados brasileiros (19952014) 2. Terra, políticas públicas e
desigualdades no rural brasileiro:
experiências do Ie IIPlano Nacional
de Reforma Agrária 3. A emergênciadaeconomiasolidáriafrente ao
desemprego e à desestruturação
do mercado de trabalho no Brasil,
entre outros temas abordados.
AUTOR: EDNALVA FELIX DAS
NEVES
PÁGINAS: 184
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JAN/20
PESO: 0,230
ISBN: 9788546218028
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ENTRE HEFESTOS E NARCISOS
TRANSIDENTIDADES ENQUANTO CONDIÇÃO ABJETA NO “PROCESSO TRANSEXUALIZADOR” DA RESOLUÇÃO Nº 1.955/10 DO
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

REPRESSÃO ESTATAL E CAPITAL
COMUNICACIONAL
A CRIMINALIZAÇÃO DO MOVIMENTO DE
DESEMPREGADOS NA ARGENTINA (19962002)

A obra “Entre Hefestos e Narcisos...” utiliza-se da Resolução n.
1.955/10 do Conselho Federal de
Medicina para analisar em que
medida o “processo transexualizador” funciona para manter
um discurso, caracterizado como
cishetero-normativismo, que nega
às orientações e sexualidades das
pessoas que não se “encaixam em
padrões normativos”.

Em “Repressão Estatal e Capital
Comunicacional: a criminalização
do movimento de desempregados
na Argentina (1996-2002)” encontramos ajuda para desvendar não
apenas um momento da história
Argentina, mas também elementos característicos do capitalismo
e da sociedade contemporânea,
incluindo o significado político do
lumpemproletariado.

SUMÁRIO: 1. A reivindicação do
reconhecimento como um fator
paradigmático para as transidentidades: uma análise a partir
da teoria fraseana, entre outoros
temas abordados.

SUMÁRIO: CAPÍTULO 1. BLOCO
DOMINANTE E OFENSIVA NEOLIBERAL CAPÍTULO 2. NEOLIBERALISMO E EXPANSÃO DO LUMPEMPROLETARIADO NA ARGENTINA,
ENTRE OUTROS TEMAS ABORDADOS.

AUTOR: JOÃO CARLOS DA CUNHA
MOURA
PÁGINAS: 144
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: FEV/20
PESO: 0,180
ISBN: 9788546219339

AUTOR: LISANDRO RODRIGUES
DE ALMEIDA BRAGA
PÁGINAS: 356
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: FEV/20
PESO: 0,410
ISBN: 9788546220731
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HOMEM NÃO CHORA
O ABUSO SEXUAL CONTRA MENINOS

Em Homem não chora – o abuso
sexual contra meninos, o abuso
sexual é analisado de modo contextualizado, a partir da formação da sociedade brasileira e de
sua colonização, exploratória e
caracterizada por tendências de
discriminação e criminalização
de grupos étnicos e sociais dito
minoritários.
SUMÁRIO: INTRODUÇÃO CAPÍTULO 1: A TEMÁTICA E SUA
REPERCUSSÃO NA PRODUÇÃO
CIENTÍFICA Capítulo 2: MACHO,
SIM SENHOR! Algumas reflexões
sobre o homem no Brasil Gênero, masculinidade e sexualidade,
entre outros temas abordados.

AUTOR: FABIANA APARECIDA DE
CARVALHO
PÁGINAS: 184
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAR/20
PESO: 0,225
ISBN: 9788546218448
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ITR - CONVÊNIO UNIÃO-MUNICÍPIO E LAUDO TÉCNICO DO VTN

O PRODUTO EMBALAGEM - DA
PRODUÇÃO AO MARKETING

CONSIDERAÇÕES ACERCA DO CONVÊNIO ENTRE UNIÃO E MUNICÍPIOS (LEI N.
11.250/05)

uma análise sob a perspectiva do consumidor no ato da compra

Esta obra busca compreender
o Imposto sobre a propriedade
territorial rural (ITR), apresentando os aspectos envolvidos em
sua composição, seu cálculo, suas
características e sua utilização. A
obra pauta os conceitos gerais do
imposto, passando pelas peculiaridades do Laudo Técnico do Valor
da Terra Nua (VTN) para fins de
manutenção do convênio celebrado entre os Municípios e União.
SUMÁRIO: INTRODUÇÃO 1. PREMISSAS GERAIS 2. IMPOSTO TERRITORIAL RURAL – ITR 3. LAUDO
TÉCNICO DE AVALIAÇÃO, ENTRE
OUTROS TEMAS ABORDADOS.

AUTOR: JOVIANO CARDOSO DE
PAULA JÚNIOR
PÁGINAS: 140
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAR/20
PESO: 0,185
ISBN: 9788546220335
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Em “O produto embalagem da produção ao marketing: uma análise
sob a perspectiva do consumidor
no ato da compra” são analisados
diferentes aspectos que influem na
criação da embalagem. Conhecida
também como o vendedor silencioso, a embalagem tem mais do que
a função de armazenar, conservar,
transportar e proteger. Ela precisa
informar, se comunicar, encantar o
consumidor.

A INAPLICABILIDADE DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA
NAS AÇÕES TRABALHISTAS
Uma equação baseada no princípio da
proporcionalidade

Em “Inaplicabilidade do Incidente
de Desconsideração da Personalidade Jurídica nas Ações Trabalhistas” fornece elementos para
entender os detalhes das ações
trabalhistas por meio da caracterização de cada sujeito envolvido no
processo e das ações e desmembramentos processuais possíveis
em cada caso.

SUMÁRIO: 1. A estratégia empresarial alinhada com o produto
2. O consumidor e o consumo 3.
O discurso e sua importância 4.
O marketing e a produção 1. O
marketing e o intangível, entre
outros temas abordados

SUMÁRIO: Categorias Estratégicas
Prefácio Introdução Capítulo 1: A
personalidade jurídica Capítulo 2:
Introdução ao Estudo do Direito
Societário, entre outros temas
abordados

AUTOR: IARA MARGOLIS RIBEIRO
PÁGINAS: 160
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUN/20
PESO: 0,200
ISBN: 9788546218851

AUTOR: EVERALDO MEDEIROS
DIAS
PÁGINAS: 256
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUL/20
PESO: 0,310
ISBN: 9786586476767
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GOVERNO FIGUEIREDO (19791985)

LEGISLATIVO MUNICIPAL BRASILEIRO

DIREITOS E GARANTIAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS

Política econômica e ciclo político-eleitoral

Uma pesquisa em quatro capitais

“Governo Figueiredo (1979-1985):
política econômica e ciclo político-eleitoral” analisa uma prática
comum que governos adotam em
sua política econômica para influenciar, às vésperas de eleições,
o desempenho de variáveis como
PIB e desemprego, criando um
ambiente favorável para o partido
da situação, constituindo o Ciclo
Político.

Nesta obra os leitores poderão
compreender mais sobre a República brasileira atual, para além do
cenário de Brasília e do Congresso
Nacional. Neste livro, se notará as
particularidades, as diferenças e
as semelhanças no comportamento dos parlamentares das capitais:
Fortaleza, Salvador, Rio de Janeiro
e São Paulo.

A atuação do poder público no processo de
inclusão

SUMÁRIO: Apresentação Introdução 1. A Política Econômica do
Governo Figueiredo (1979-1984)
2. Fases da Política Econômica
do Governo Figueiredo 3. Referencial Teórico: Legitimidade e
Ciclo Político 4. Modelo de Ciclo
Político-Econômico para o Período
1973-1984, entre outros temas.
AUTOR: CHRISTIAN VELLOSO
KUHN
PÁGINAS: 244
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUL/20
PESO: 0,265
ISBN: 9786586476118
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SUMÁRIO: Apresentação Prefácio
Introdução 1. Contexto socioeconômico, político e eleitoral em
Fortaleza, Salvador, Rio de Janeiro
e São Paulo 2. Perfil político e
social dos vereadores reeleitos em
2016, comportamento e produção
legislativa Considerações finais
Referências
AUTOR: ALAN RANGEL BARBOSA
PÁGINAS: 120
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: AGO/20
PESO: 0,160
ISBN: 9786586476224
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A obra se propõe apresentar historicamente, a evolução dos direitos
assegurados às pessoas com
deficiência, desde a sua origem, na
Antiguidade, até a promulgação da
LBI, em 2015. A LBI é considerada
a primeira legislação brasileira
específica, a garantir um conjunto
de direitos às pessoas com deficiência.
SUMÁRIO: PREFÁCIO CAPÍTULO 1
– AGUARDANDO TÍTULO CAPÍTULO 2 – DA DEFICIÊNCIA ENQUANTO PUNIÇÃO AO DIREITO DE SER
UMA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
2.1 A chegada do século XX: múltiplos olhares sobre as pessoas com
deficiência, entre outros temas
abordados
AUTOR: FRANCISCO RODRIGUES
NETO
PÁGINAS: 180
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: AGO/20
PESO: 0,225
ISBN: 9786586476910
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PROVOCAÇÕES EMPREENDEDORAS 3

PATRIMÔNIO CULTURAL VERSUS
PATRIMÔNIO NATURAL

Business no mestrado e doutorado

A insustentável cadeia produtiva de berimbaus no Brasil

A jornada daqueles(as) que optaram por fazer mestrado e/ou doutorado é complexa e, por vezes, o
estudante opta por empreender.
Esta iniciativa é vista com bons
olhos (e muitas vezes instigadas)
em diferentes esferas que acreditam na inovação como forma de
um diferencial competitivo.
SUMÁRIO: Apresentação Prefácio
Capítulo 1: Mudança de planos
Capítulo 2: Decisões de Jorge
Capítulo 3: Aplicativo de Aluguel e
Segurança Capítulo 4: Eu sei que
isso funciona Capítulo 5: Health
Tech Capítulo 6: Aprendendo com
os erros Capítulo 7: Pé no Freio
Capítulo 8: A empresa de sabonetes, entre outros temas abordados.
AUTOR: ALEXSANDRO SOBREIRA
GALDINO
PÁGINAS: 204
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: SET/20
PESO: 0,01
ISBN: 9786587782454
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Em “Patrimônio Cultural × Patrimônio Natural: a insustentável
cadeia produtiva de berimbaus no
Brasil” é abordada a preocupação
com a Capoeira e suas correlações
com o meio ambiente. Cada berimbau é feito de uma “árvore-bebê”,
que foi retirada de alguma floresta
nativa antes de chegar à sua idade
adulta.

TRIBUNAL DO JÚRI E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
A tensão entre o princípio in dubio
pro reo versus princípio in dubio pro societate, no âmbito do
tribunal do júri, pontualmente na
decisão de pronúncia, vem sendo
esquecida pela doutrina especializada. Talvez, por conta da
consolidada posição da jurisprudência nacional entendendo pela
prevalência da dúvida em favor da
sociedade.

SUMÁRIO: Apresentação Prefácio
Introdução Capítulo 1. O contexto
da manufatura de berimbaus no
Brasil Capítulo 2. A matéria prima
para a fabricação do berimbau Capítulo 3. As cadeias produtivas da
manufatura de berimbaus, entre
outros temas abordados

SUMÁRIO: Apresentação Prefácio
Introdução 1. Formação da culpa
no tribunal do júri e a absolvição
sumária Princípios incidentes na
judicium accusationis Análise da
absolvição sumária do rito do Júri
Hipóteses de absolvição sumária
no rito comum ordinário, entre
outros temas abordados.

AUTOR: SERGIO LUIZ DE SOUZA
VIEIRA
PÁGINAS: 100
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: OUT/20
PESO: 0,110
ISBN: 9786586476156

AUTOR: BERNARDO ARAUJO DA
LUZ
PÁGINAS: 104
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: OUT/20
PESO: 0,140
ISBN: 9786558400745
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FILHOS DO CÁRCERE
Esta obra traz à tona lugares e
situações tensas, tanto por causa dos procedimentos de alguns
policiais como pelas atitudes dos
jovens que compõem esta saga.
Nesta primeira parte da obra,
os contos retratam o dia a dia de
pessoas que vivem em situação de
pobreza e passam por situações
que as pessoas que não estão naquela situação jamais imaginariam
ser possível.

NOVAS RELAÇÕES FAMILIARES
NO ORDENAMENTO JURÍDICO
BRASILEIRO

DIREITOS HUMANOS E SOCIEDADE

Esta obra reúne estudos acadêmicos que tratam de novos Direitos
da Família que vem sendo discutidos na doutrina e na jurisprudência, mostra como o Direito vem se
moldando às novas relações familiares surgidas em decorrência das
transformações da/na sociedade.

A obra “Direitos Humanos e sociedade: perspectivas, enquadramentos e desafios” trata da relevância
dos Direitos Humanos, para cada
indivíduo e na sociedade como
um todo, discutindo a importância
desses direitos, principalmente em
sociedades marcadas por crises e
desigualdades.

SUMÁRIO: Prólogo: A ficção em
confronto com a realidade Prefácio Capítulo primeiro: Sem
infância, a vida começa na pré-adolescência Capítulo segundo:
Os filhos de Lurdes Aparecida
Capítulo terceiro: Dion Lenon era
o mais novo, entre outros temas
abordados.

SUMÁRIO: Apresentação 1. Evolução do conceito de família e o reconhecimento do afeto como dever
jurídico 2. Das relações familiares
e da parentalidade 3. Registro civil
e paternidade socioafetiva: direito
ao nome 4. Inelegibilidade reflexa
para os casais homoafetivos no direito eleitoral e o recurso especial
n. 24.564/PA, entre outros temas
abordados.

AUTOR: FRANCISCO PÉRICLES
PAZDA
PÁGINAS: 184
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: NOV/20
PESO: 0,230
ISBN: 9786586476460

AUTOR: TEREZINHA DAMIAN ANTONIO GOUVEIA
PÁGINAS: 188
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: NOV/20
PESO: 0,280
ISBN: 9786586476408
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Perspectivas, enquadramentos e desafios

SUMÁRIO: Apresentação 1. As
veias abertas da améfrica ladina:
denegrindo os direitos humanos 2. Democracia em tempos
sombrios e protagonismo judicial
3. O papel do supremo Tribunal
Federal na efetivação dos Direitos
Humanos no Brasil 4. Os direitos
e princípios fundamentais da pessoa humana, entre outros temas
abordados.
AUTOR: ADAYLSON WAGNER SOUSA DE VASCONCELOS
PÁGINAS: 272
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: DEZ/20
PESO: 0,330
ISBN: 9786587782805
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ESTUDOS DO IMAGINÁRIO

PACOTE ANTICRIME

Reflexões contemporâneas

Lei 13.964/19 Comentada – Aspectos Processuais Penais

Esta obra sobre o Imaginário
buscou trabalhos que atualizem o
conceito que atualiza-se e reformula-se à medida que revemos
conceitos, paradigmas e agregamos significações às coisas do
mundo. Parte-se da premissa de
que nenhum ser humano escapa
do imaginário. Quer num ditado
popular, num hábito, numa canção, numa qualquer manifestação
artística ou não, lá está ele a referenciar posicionamentos, gestos.
SUMÁRIO: Apresentação 1.
Imaginário: zeloso guardião dos
pertences humanos imateriais 2.
Do literário ao imaginário em Os
Nadinhas, de Assis Brasil: dimensões da fantasia para emancipação
do leitor criança, entre outros
temas abordados.
AUTOR: EDNA ALENCAR DA SILVA
RIVERA
PÁGINAS: 96
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: DEZ/20
PESO: 0,170
ISBN: 9786587782874
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PACOTE ANTICRIME Lei 13.964/19
– Comentada: Aspectos Processuais Penais visa analisar de
maneira aprofundada o polêmico
pacote anticrime, instituído pela
Lei 13.964/19. O principal objetivo
é analisar os impactos que ocorreram no processo penal brasileiro
como um todo, após a aprovação
de dessa nova legislação, além
de avaliar os desafios da nova lei
aprovada, diante do antigo código
penal brasileiro.
SUMÁRIO: Introdução I. Sistema
acusatório II. Juiz das garantias
III. Arquivamento do inquérito IV.
Acordo de não persecução penal
V. Cadeia de custódia VI. Prisão
preventiva e vedação, entre outros
temas abordados.
AUTOR: MARCO POLO LEVORIN
PÁGINAS: 248
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JAN/21
PESO: 0,320
ISBN: 9786558402237
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HISTÓRIA DAS LEIS SOCIAIS NO
BRASIL
Esta obra permite uma percepção comparativa da experiência
brasileira quanto à criação dos
direitos sociais com aquelas de
países considerados hoje como
avançados em legislação social,
tais como Inglaterra, Alemanha,
Itália e países escandinavos, a partir dos mais reconhecidos modelos
internacionais do tema.
SUMÁRIO: Prefácio Introdução
1. Novos Estados: a preocupação
com o bem-estar social (teorias de welfare state e tipologias
alemãs) 2. Política, economia e a
questão social na primeira república 3. Legislação social no Brasil:
formação e discussão jurídica de
um novo lugar do Estado Conclusões Referências
AUTOR: FERNANDA CRISTINA
COVOLAN
PÁGINAS: 304
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: FEV/21
PESO: 0,505
ISBN: 9786587782577
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GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS DOMICILIARES
Um estudo de caso do município de São
Francisco de Sales/MG

A obra Gerenciamento de resíduos
sólidos domiciliares: um estudo de
caso do município de São Francisco de Sales/MG aborda a questão
dos resíduos sólidos urbanos
e seus impactos ambientais no
território nacional, mais especificamente, no município de São
Francisco de Sales, localizado no
estado de Minas Gerais.

ADVOCACIA CRIMINAL
Um dia após o outro

A obra Advocacia Criminal: um
dia após o outro descreve como
funcionava o sistema policial no
período dos anos 80 e 90, período
este caracterizado pela impunidade, repleto de mortes e tortura,
em que o sistema era conivente
com os desmandos e a polícia utilizava do abuso de autoridade para
sequestrar, prender, tomar bens e
dinheiro de qualquer acusado.

SUMÁRIO: Prefácio Introdução
Relevância do tema e atual estado da arte 1. Painel expositivo e
aplicação da lei 1. Resíduos sólidos
frente à legislação ambiental nacional brasileira 2. Classificações
dos resíduos sólidos, entre outros
temas abordados.

SUMÁRIO: Prefácio Apresentação
Introdução Capítulo 1. A ilusão
Capítulo 2. Assalto a saidinha Capítulo 3. Um conselho Capítulo 4.
O sócio e um golpe Capítulo 5. Primeiro teste Capítulo 6. Um boi no
avião Capítulo 7. Contrariando o
sistema Capítulo 8. A perseguição,
entre outros temas abordados.

AUTOR: JOÃO DIVINO DOS SANTOS SILVA
PÁGINAS: 68
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: FEV/21
PESO: 0,085
ISBN: 9786558402688

AUTOR: FRANCISCO ALBERTO DE
LUCENA RABELLO
PÁGINAS: 336
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: FEV/21
PESO: 0,410
ISBN: 9786558403449
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DILEMAS AMBIENTAIS-URBANOS
EM DUAS METRÓPOLES LATINO
AMERICANAS
São Paulo e Cidade do México no século XXI

Esta obra contribui para refletir
sobre as intempéries naturais e
os impactos ambientais ocasionados pela ação humana sobre duas
grandes cidades mundiais, São
Paulo e Cidade do México. Apresenta análises sobre diferentes
aspectos que se tornaram grandes
dilemas ambientais-urbanos em
cidades que cresceram, mas que
não foram estruturadas para receber a quantidade de pessoas que
ali habitam ou que por ali passam
todos os dias e todo o fluxo decorrente delas.
SUMÁRIO: Prefácio Introdução Capítulo 1. Ciudad de México: ensayo
sobre historia ambiental, entre
outros temas abordados.
AUTOR: PEDRO HENRIQUE CAMPELLO TORRES
PÁGINAS: 444
FORMATO: 16X23CM
PUBLICAÇÃO: MAR/21
PESO: 0,680
ISBN: 9786558402046
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MANUAL DE GESTÃO E MARKETING PARA CLÍNICAS DE ESTÉTICAS E HARMONIZAÇÃO OROFACIAL
A referida obra apresenta aos
leitores conteúdo específico e
com linguagem técnica para os
entusiastas no ramo empreendedor. Trata-se de um manual que
apresenta passo a passo, a partir
de experiências práticas, como
lidar com a administração, gestão
e marketing de um estabelecimento estético.
SUMÁRIO: Apresentação 11
Prefácio 13 Introdução Avaliação
sobre a qualidade de gestão da sua
carreira profissional de esteta ou
harmonizador facial Conhecendo a
empresa integrally institute, entre
outros temas abordados.

AUTOR: HELMAR TAVARES
PÁGINAS: 108
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAR/21
PESO: 0,160
ISBN: 9786558401933
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COVID-19 – IMPACTOS DA PANDEMIA NA ECONOMIA BRASILEIRA
A referida obra COVID-19 Impactos
da pandemia na economia brasileira, traz uma importante reflexão
sobre os impactos da pandemia do
novo coronavírus na vida moderna,
sobre tudo no Brasil e o quanto se
pode aprender com esse momento
delicado e desafiados que o mundo
enfrenta. De forma direta, os capítulos oferecem um debate importante considerando as sérias consequências da Covid-19 na rotina,
qualidade de vida, mas também e
principalmente em duas das mais
importantes áreas da sociedade; a
saúde e a economia.
SUMÁRIO: Prefácio 1. Economia
versus saúde: uma falsa dicotomia, entre outros temas abordados.
AUTOR: MATEUS BOLDRINE
ABRITA
PÁGINAS: 172
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAR/21
PESO: 0,220
ISBN: 9786558401827
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A JORNADA DO DIREITO
Uma viagem por sua história e símbolos

A obra A Jornada do Direito: uma
viagem por sua história e símbolos
apresenta uma busca pelos primados da organização da ordem e das
crenças de Justiça que tocaram a
humanidade, visando desenterrar
o passado sob a perspectiva dos
antigos.
SUMÁRIO: Prefácio Introdução
Capítulo I. A Busca pela Ordem no
Caos Primitivo Capítulo II. O Direito
era um Mito Capítulo III. Organizaram o Direito Escrito Capítulo IV.
Paideia e Ars Liberalis: A Formação do Jurista Pleno
Capítulo
V. A Ciência e a Morte da Intuição
Metafísica Conclusão Referências
Bibliográficas Glossário Jurídico
Elementar Apêntice A. Questões
que todo jurista deveria gazer
Apêndice B
AUTOR: WALLACE COUTO DIAS
PÁGINAS: 152
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAR/21
PESO: 0,185
ISBN: 9786558402787
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GUIA PRÁTICO PARA DEFESA EM
PROCESSO DISCIPLINAR
A referida obra Guia Prático para
Defesa em Processo Disciplinar
oferece a seus l eitores técnicas
para atuação de defesa em processos administrativos disciplinares. Trata-se de um importante
meio de consulta e aprendizado,
sobretudo para advogados e operadores de direito, especialistas
nessa área.
SUMÁRIO: Apresentação UNIDADE I 1. O processo administrativo
UNIDADE II 2. O processo administrativo disciplinar punitivo ou
sancionador UNIDADE III 3. Prática
em defesa no processo disciplinar
UNIDADE IV 4. O recurso como
meio complementar da defesa no
processo disciplinar Referências
bibliográficas
AUTOR: OSWALDO DA SILVA
VIEIRA
PÁGINAS: 160
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAR/21
PESO: 0,200
ISBN: 9786558403432
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REFLEXÕES SOBRE A DINÂMICA
DE ESPAÇOS PÚBLICOS DE LAZER
EM CIDADES E SUAS AGLOMERAÇÕES URBANAS NO SÉCULO XXI
Esta obra é produto da análise do
olhar de um Geógrafo que analisa
espaços públicos presentes em
cidades de diferentes tamanhos. A
temática desenvolvida nesta obra,
refere-se às diferentes formas de
usos e apropriações nos espaços
públicos de cidades da Aglomeração Urbana de Londrina/PR.
SUMÁRIO: Prefácio Introdução 1.
Espaço público na cidade capitalista contemporânea 2. Os usos dos
espaços públicos: praças, parques,
lagos e centro poliesportivo 3.
Apropriação do entorno dos espaços públicos, entre outros temas
abordados.

AUTOR: CARLOS ALEXANDRE DE
BORTOLO
PÁGINAS: 284
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: ABR/21
PESO: 0,340
ISBN: 9786558402459
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DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS
Um estudo de história do Direito

Doutrina Brasileira do Habeas
Corpus: um estudo de História do
Direito, de autoria de Vitor Tadeu
Carramão Melo, brinda os leitores
com um estudo sobre a História do
Direito do Brasil, considerando o
período pré-Constituição de 1988.
SUMÁRIO: PRÓLOGO PREFÁCIO
INTRODUÇÃO: PREMISSAS METODOLÓGICAS 1. FUNDAMENTOS E
METODOLOGIA DA HISTÓRIA DO
DIREITO 1. Conceitos de História
e de História do Direito 2. Metodologia da História do Direito 3.
História do direito no Brasil 4.
Considerações sobre a história
do direito brasileiro 4.1 O direito
no período colonial, entre outros
temas abordados.
AUTOR: VITOR TADEU CARRAMÃO
MELLO
PÁGINAS: 240
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAI/21
PESO: 0,280
ISBN: 9786558404064
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PRODUÇÃO E APROPRIAÇÃO DE
ESPAÇO LIVRE PÚBLICO
O Lago Igapó – Londrina-PR

A presente obra analisa o processo de produção e apropriação do
entorno do Lago Igapó, em Londrina/PR, de 1959 até meados do
ano de 2010. Aqui analisa-se as
articulações entre a produção e
a apropriação do espaço urbano,
particularmente deste espaço livre
público, buscando compreender o
processo de valorização das áreas
onde predomina a construção de
residências de alto poder aquisitivo.
SUMÁRIO: Prefácio Introdução 1.
Do espaço à cidade 1.1 A Produção
da Cidade 1.2 Os Agentes Produtores do Espaço Urbano 2. O espaço
urbano londrinense 2.1 A Produção da Cidade de Londrina, entre
outros temas abordados.
AUTOR: CARLOS ALEXANDRE DE
BORTOLO
PÁGINAS: 212
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAI/21
PESO: 0,270
ISBN: 9786558403524
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AS CARROÇAS E A CIDADE
CONDIÇÕES DE VIDA E DE TRABALHO NA
UBERLÂNDIA DOS ANOS 1970-2000

As carroças e a cidade condições
de vida e de trabalho na Uberlândia dos anos 1970-2000, de autoria
de Ségio Paulo Morais, é uma obra
baseada em pesquisas e dados
sobre condição de vida e outros
fatores políticos sociais, que levou
a discussão sobre a distribuição
do espaço urbano. O objetivo desta
obra então, entender a perda de
direito ao trabalho e à cidade.
SUMÁRIO: Apresentação Introdução Capítulo I: Trabalho e cidade
Capítulo II: Trabalho e relações
de convivência Capítulo III: Modos
de vida e relações de convivência
Capítulo IV: Trabalhadores: estratégias e mudanças nos modos de
vida no espaço urbano Considerações finais Acervos
AUTOR: SÉRGIO PAULO MORAIS
PÁGINAS: 208
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: MAI/21
PESO: 0,255
ISBN: 9786586476446
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FUNDAMENTOS DE GUARDA MUNICIPAL
Esta obra aponta maneiras de
estruturar as Guardas Municipais
considerando o território brasileiro
e obedecendo as “particularidades de cada município”, além de
destacar a importâncias de questões como atuação comunitária,
legalmente armada e “equipada
com materiais modernos”, sem
esquecer do planejamento operacional correto, que irão auxiliar
muito nas atividades do dia-dia da
corporação.
SUMÁRIO: APRESENTAÇÃO
INTRODUÇÃO A necessidade
ATRIBUIÇÕES LEGAIS ATUAÇÕES
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO HIERARQUIA DISCIPLINA
LIDERANÇA A IMPORTÂNCIA DOS
LÍDERES, ENTRE OUTROS TEMAS.
AUTOR: DÊNIS FERNANDO BERNI
PÁGINAS: 96
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUN/21
PESO: 0,170
ISBN: 9786558402343
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REPRESENTAÇÕES DO HINTERLAND PERNAMBUCANO A PARTIR
DAS CORRESPONDÊNCIAS PUBLICADAS NO DIÁRIO DE PERNAMBUCO (1850-1870)
Este livro analisa imagens e
representações significativas ao
cenário interiorano pernambucano, utilizando-se de correspondências enviadas à redação do Jornal
Diário de Pernambuco, durante
o período da segunda metade do
século XIX.
SUMÁRIO: Apresentação Introdução 1. “debaixo da capa do Anonymo conhece-se perfeitamente que
a alma do escripto [...] é a alma do
juiz municipal daquele termo [...]”:
os correspondentes e a disputa
pelo espaço de publicação no Diario de Pernambuco (1850-1870),
entre outros temas abordados.
AUTOR: JOÃO PAULO PEDRO DOS
SANTOS
PÁGINAS: 172
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUN/21
PESO: 0,220
ISBN: 9786558401797
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GESTÃO PÚBLICA NA AMAZÔNIA
AMAPAENSE

COMUNICAÇÃO CONTEMPORÂNEA

Desafios e debates

Múltiplas perspectivas em identidade e
subjetivações

Gestão pública na Amazônia amapaense: desafios e debates, apresenta interessante debate sobre
a importância da gestão pública e
seus desdobramentos, considerando como base pesquisas sobre
o tema de políticas públicas do
Estado do Amapá, no período de
2019 a 2020, em meio à pandemia
do Covid-19.
SUMÁRIO: Apresentação Prefácio
GESTÃO PÚBLICA, LEGISLAÇÃO E
ORÇAMENTO – 1. Patrulha “Maria da Penha”: diferencial como
mecanismo de combate à violência
doméstica contra a mulher 2. Lei
de acesso à informação: estudo de
caso da implantação na polícia militar do Amapá, entre outros temas
AUTOR: KÁTIA PAULINO DOS
SANTOS
PÁGINAS: 516
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUN/21
PESO: 0,650
ISBN: 9786558404705
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Comunicação contemporânea
múltiplas perspectivas em identidades e subjetivações, é uma
que obra busca oferecer reflexões
sobre os diversos panoramas da
comunicação, considerando os
dias atuais.
SUMÁRIO: Apresentação 1. Relações amorosas e tecnocultura: novos modos de estar com o outro 2.
Lançai vossas redes: imbricações
entre a comunicação e a teologia,
e os métodos de evangelização
das pastorais de comunicação 3.
Comunicação, identidade e identificação – dimensões subjetivas nas
organizações, entre outros temas
abordados.
AUTOR: ÉVERLY PEGORARO
PÁGINAS: 148
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUN/21
PESO: 0,200
ISBN: 9786558400400
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DO PRIVADO AO PÚBLICO

PIS E COFINS

TODOS PARA O QUE DER E VIER

Liderança e gestão estratégica em um contexto de novos desafios e perspectivas

Uma abordagem prática e teórica

Os trabalhadores do petróleo de Mauá e a
luta pela organização sindical

Do privado ao público: Liderança e
gestão estratégica em um contexto de novos desafios e perspectivas, tem como principal objetivo
debater a importância da liderança estratégica, considerando as
organizações públicas e também
as privadas. Ao longo dos capítulos
foram expostas questões e também desafios que repensam os
modelos de organização e gestão
atuais e também das ações para
obtenção de melhores resultados
nesse âmbito.
SUMÁRIO: APRESENTAÇÃO
PREFÁCIO. INTRODUÇÃO 1.
LIDERAR: UMA AÇÃO CONJUNTA,
ENTRE OUTROS TEMAS ABORDADOS.
AUTOR: MAURIZETE PIMENTEL
LOUREIRO DUARTE
PÁGINAS: 128
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUN/21
PESO: 0,160
ISBN: 9786558404842
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Esta obra apresenta assunto tido
como complexo, mas abordado de
forma clara e organizada pelos autores, afim de esclarecer dúvidas e
polêmicas e explicar como funciona as principais Contribuições
federais (PIS e Cofins), e também
questões jurídicas e algumas
discussões sobre redução de carga
tributária a partir dessas contribuições. É uma obra que contribui para a informação do público
interessado.
SUMÁRIO: Introdução TÍTULO I PIS E COFINS Capítulo 1. História
Capítulo 2. Lucro Presumido
Capítulo 3. Lucro Real Capítulo 4.
Alguns Segmentos e suas Particularidades Capítulo 5. Assuntos
Polêmicos, entre outros temas
abordados.
AUTOR: MARCUS SCHMITZ
PÁGINAS: 180
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUN/21
PESO: 0,255
ISBN: 9786558404545

Ciências Sociais Aplicadas / Direito

comercial@editorialpaco.com.br

Os estudos acerca do movimento
dos petroleiros no Brasil, tanto
privado como estatal, são escassos e poucos são os trabalhos que
versam sobre o período anterior ao
golpe de 1964.
SUMÁRIO: Prefácio Introdução
Capítulo I: Os petroleiros de Mauá
entre os comunistas e a Refinaria
União Capítulo II: A luta pela organização sindical Capítulo III: Do local para o nacional: a encampação
como projeto de classe Capítulo IV:
A greve pela encampação Considerações finais Fontes Bibliografia

AUTOR: CAIO VINICIUS DE CASTRO GERBELLI
PÁGINAS: 208
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUL/21
PESO: 0,280
ISBN: 9786558401759
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PERCURSOS DO DIREITO

DIREITO NA DITADURA

A ADVOCACIA DURANTE A SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX

O uso das leis e do direito durante a ditadura militar

Percursos do direito: a advocacia
durante a segunda metade do
século XX, apresenta abordagem
sobre as vertentes da advocacia
assim com uma análise sobre a
transição ocorrida nas características e paradigmas da profissão
ao longo da segunda metade do
século XX. A obra traz ao leitor
uma ampla visão sobre as adaptações políticas, sociais e também
culturais que ocorrerão durante
a década de 60 no âmbito desse
poder judiciário, assim como com
os agentes correspondentes.

Direito na ditadura: o uso das leis e
do direito durante a ditadura militar, tem como objetivo apresentar,
com viés jurídico e histórico, como
o sistema de leis e instituições e
o regime militar se revezaram – e
até coexistiam- no poder no período de 1964 -1985. A obra ao longo
dos capítulos, destaca importantes
aspectos e características desse
momento da história do Brasil.

SUMÁRIO: Prefácio Introdução
Capítulo 1. Advocacia assisense:
instituição, categoria e vinculações politicas, entre outros temas
abordados.
AUTOR: PRISCILA DAVID DOMINGOS
PÁGINAS: 404
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUL/21
PESO: 0,550
ISBN: 9786558402473
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SUMÁRIO: PREFÁCIO INTRODUÇÃO 1. PARTICIPAÇÃO DO STF
DURANTE O REGIME MILITAR 1.
As deficiências do STF no período
anterior e posterior ao golpe 2.
Relacionamentos e coerções entre
o STF e o governo militar, entre
outros temas abordados.
AUTOR: DEMETRIUS MATOS
PÁGINAS: 112
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUL/21
PESO: 0,150
ISBN: 9786558404651
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A DEPENDÊNCIA TECNOLÓGICA
BRASILEIRA
“A dependência tecnológica brasileira” empreende uma análise
estrutural do processo de avanço
tecnológico no Brasil, destacando
a virada do século XX para o XXI.
Visa demonstrar os principais motivos da dependência tecnológica
e da carência de inovações, o que
acaba impondo limites ao desenvolvimento econômico do País. A
obra busca, ao longo dos capítulos,
compreender as motivações da
falta de dinamismo tecnológico de
grande parte da economia brasileira.
SUMÁRIO: Apresentação Prefácio
Capítulo 1 Inovação, instituições
e empresas transnacionais, entre
outros temas abordados.

AUTOR: RICARDO DATHEIN
PÁGINAS: 324
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: AGO/21
PESO: 0,500
ISBN: 9786558404958
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DIREITO DO TRABALHO
Formação jurídica e a lógica do capital

A obra Direito do trabalho: formação jurídica e Lógica no Capital
de autoria de Renato Barros tem
como objetivo investigar e entender como se configura o ensino
no bacharelado em Direito do
Trabalho, analisando a relação do
ensino do direito com a realidade
do trabalho na área, considerando se essa relação permite uma
evolução, ou se o ensino permanece estagnado, favorecendo a
desigualdade na educação e no
trabalho.

DA TRADIÇÃO COIMBRÃ AO BACHARELISMO LIBERAL
Como os bacharéis em Direito inventaram a
nação no Brasil

A obra Da tradição coimbrã ao
bacharelismo liberal: Como os
bacharéis em Direito inventaram
a Nação no Brasil, de autoria de
Francilda Alcantara Mendes, traz
resultados de pesquisa realizada com o intuito de entender e
descrever como se configurou o
cenário jurídico durante o período
do Brasil Imperial, e a formação do
Estado Nacional.

SUMÁRIO: Apresentação Prefácio
Introdução 1. O direito do trabalho no capitalismo 2. O ensino do
direito do trabalho para a lógica do
capital, entre outros temas abordados.

SUMÁRIO: Apresentação Prefácio
Introdução 1. EDUCAÇÃO JURÍDICA E CONSTRUÇÃO DO ESTADO NACIONAL: O BRASIL OU OS
“BRASIS” DOS BACHARÉIS EM DIREITO 1.1 As Academias de Direito
e o Ensino Superior no Brasi, entre
outros temas abordados.

AUTOR: RENATO CASSIO SOARES
DE BARROS
PÁGINAS: 172
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: SET/21
PESO: 0,220
ISBN: 9786558405276

AUTOR: FRANCILDA ALCANTARA
MENDES
PÁGINAS: 388
FORMATO: 16X23CM
PUBLICAÇÃO: SET/21
PESO: 0,640
ISBN: 9786558405450
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CONTROLES E RESISTÊNCIAS NA
INFORMATIZAÇÃO DA CORTE DE
JUSTIÇA PERNAMBUCANA
A obra Controles e resistências
na informatização da corte de
justiça pernambucana, resulta de
importante pesquisa a respeito do
processo de informação do Poder
Judiciário de Pernambuco, datado
na década de 1980.
SUMÁRIO: PREFÁCIO APRESENTAÇÃO – UMA EXPERIÊNCIA DE
INFORMATIZAÇÃO DO JUDICIÁRIO
INTRODUÇÃO CAPÍTULO I INVENTOS TECNOLÓGICOS E A POLÍTICA
DE INFORMÁTICA 1.1 Breve cenário mundial do desenvolvimento
da informática 1.2 O Brasil e a
Política Nacional de Informática
CAPÍTULO II O PRIMEIRO SISTEMA
INFORMATIZADO, entre outros
temas abordados.
AUTOR: JOÃO CARLOS GONÇALVES CAVALCANTI
PÁGINAS: 252
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: OUT/21
PESO: 0,285
ISBN: 9786558405115
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FAMÍLIA E EMPRESA

DESENVOLVIMENTO E CRISE

Institutos contemporâneos e atualidades

A economia e as relações internacionais do
Brasil no século XXI

Família e empresa: Institutos
contemporâneos e atualidades,
apresenta aos leitores institutos
relacionados ao Direito da Família
e também ao Direito Empresarial,
destacando características pertinentes e atuais dos dois eixos.
SUMÁRIO: INTRODUÇÃO 1. A
CONSTRUÇÃO JURÍDICA DO
AFETO NA CONFIGURAÇÃO DE
NOVOS ARRANJOS FAMILIARES
PELO JUDICIÁRIO 2. ABANDONO
AFETIVO INVERSO E A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS FILHOS
PARA COM SEUS PAIS NA VELHICE 3. O RECONHECIMENTO DO
INSTITUTO DA MULTIPARENTALIDADE E SEUS EFEITOS JURÍDICOS
MORAIS E PATRIMONIAIS, ENTRE
OUTROS TEMAS ABORDADOS.
AUTOR: TEREZINHA DAMIAN ANTONIO GOUVEIA
PÁGINAS: 200
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: NOV/21
PESO: 0,260
ISBN: 9786558406488
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Desenvolvimento e Crise: A economia e as relações internacionais
do Brasil no século XXI, apresenta
análises considerando os diferentes contextos no Brasil ao longo
dos anos 2000. Dividida em duas
partes, os autores discutem, primeiramente, a influência das relações sociais e econômicas como
fatores que implicaram nas crises
política e econômica durante a
segunda década do século XXI.
SUMÁRIO: Apresentação Capítulo 1. Restauração oligárquica e
retomada neoliberal plena: um
ensaio sobre as origens das crises
gêmeas e do golpe de estado de
2016 no Brasil Capítulo 2. Queda
da lucratividade e crise política,
entre outros temas abordados.
AUTOR: RICARDO DATHEIN
PÁGINAS: 360
FORMATO: 16X23CM
PUBLICAÇÃO: JAN/22
PESO: 0,560
ISBN: 9786558405078

Ciências Sociais Aplicadas / Economia

comercial@editorialpaco.com.br

O MEIO AMBIENTE DO TRABALHO
COMO DIREITO FUNDAMENTAL DO
TRABALHADOR
Eficácia e meios de exigibilidade no direito
brasileiro

A obra O meio ambiente do trabalho como direito fundamental do
trabalhador: eficácia e meios de
exigibilidade no direito brasileiro
trata do meio ambiente do trabalho como um direito fundamental
do trabalhador. Assim, aborda as
noções gerais de meio ambiente,
apresentando sua definição e natureza jurídica, como também os
princípios estruturantes do direito
ambiental do trabalho, que é o
tema principal do livro.
SUMÁRIO: Introdução 1. Noções
gerais de meio ambiente 2. Princípios estruturantes do direito ambiental do trabalho, entre outros
temas abordados.
AUTOR: GILCENOR SARAIVA DA
SILVA
PÁGINAS: 156
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JAN/22
PESO: 0,200
ISBN: 9786558407393
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MENINAS PROSTITUÍDAS E SUAS
GEO-GRAFIAS
Este livro resulta de uma importante pesquisa realizada na cidade
de Ponta Grossa, cidade do estado
do Paraná, no Brasil, sobre a
prostituição infantojuvenil. Não se
trata, porém, de analisá-la na sua
feição geográfica aparente, do seu
lugar, e fatores de sua “produção”.
SUMÁRIO: “A Trajetória de Pesquisa do Fenômeno, O Espaço
Cotidiano das Protagonistas do
Fenômeno da Exploração Sexual
Comercial Infantojuvenil e as Contradições da Regulação Concebida
pelo Estado, As Redes de Interdependência e as Táticas Espaciais
Cotidianas na Persistência do
Fenômeno.”

AUTOR: ALMIR NABOZNY
PÁGINAS: 172
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUL/13
PESO: 0,220
ISBN: 9788581482965
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GERÊNCIA AMBIENTAL
Resumo de Experiências de Gerência
Ambiental Aplicadas à Indústria e a Cidade
pelas Referências do Pmbok

Esta obra vem em boa hora
evidenciar as boas práticas já
experimentadas na promoção da
gestão ambiental. Utiliza-se de
diversos temas para endereçar
caminhos para solucionar problemas relevantes ao meio ambiente,
nalgumas vezes numa abordagem
profunda e minuciosa, e todos
trazidos em aplicações reais na
forma de estudos de caso, alguns
deles premiados.
SUMÁRIO: Capítulo 1 – Epistemologia da gestão do meio ambiente
no contexto da sustentabilidade;
Capítulo 2 – Gestão ambiental nas
cidades emergentes e do terceiro
mundo, entre outros temas abordados.
AUTOR: FÁBIO MÁRCIO BISI ZORZAL
PÁGINAS: 304
FORMATO: 17X24CM
PUBLICAÇÃO: AGO/13
PESO: 0,505
ISBN: 9788581483351
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LIMITAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PUNITIVOS PELOS
DIREITOS FUNDAMENTAIS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
Este livro analisa a imposição de
sanções legalmente instituídas
e materializadas através de atos
punitivos, que é o próprio Estado
quem deve reconhecer e possuir
mecanismos para se autolimitar,
de forma espontânea. O estudo
isolado da sanção administrativa
em abstrato é insuficiente para
compreender toda limitação que
pode sofrer quando da materialização na forma de ato administrativo.
SUMÁRIO:Teoria do Ato Administrativo; Atos Punitivos. Limitações
Materiais; Limitação dos Atos Punitivos pelo Devido Processo Legal,
entre outros temas abordados.
AUTOR: ALEXANDRE FERRARI
AUGUSTO
PÁGINAS: 296
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUN/14
PESO: 0,500
ISBN: 9788581485379

Ciências Sociais Aplicadas

104

Ciências Sociais

PRIVATE MILITARY COMPANIES
AND THE OUTSOURCING OF WAR

ORDENAMENTO E GOVERNANÇA
DA MACROMETRÓPOLE PAULISTA

Re-Examining The Political Rationale
Towards Peace

Desafios De Pesquisa Interdisciplinar Sobre
Complexidade Territorial

The book makes an argument for
peace in a reality in which war
is the most profitable answer to
world leaders that do not care
about the needs of people and
their realities, instead choosing
to outsource war for political
gain. In these chapters the author
discusses how peace can only be
achieved with the egalitarian distribution of power, resources and
justice for all.
SUMÁRIO: Forewords. Introduction: 1. The Transformation Of War
As A Fertile Terrain For PMCs; 2.
Pmcs As A Potential Threat To The
International Order

AUTOR: RENAN DE SOUZA
PÁGINAS: 120
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: JUN/22
PESO: 0,160
ISBN: 9786558408116
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Esta coletânea apresenta textos
interdisciplinares que refletem
sobre a Macrometrópole Paulista, abordando temas pertinentes,
a partir de percursos teóricos e
empíricos diversos, tratando da
governança e dos desafios para
o planejamento e as políticas
públicas.
SUMÁRIO: REFÁCIO, INTRODUÇÃO
AO ORDENAMENTO E GOVERNANÇA DA MACROMETRÓPOLE
PAULISTA: DESAFIOS DE PESQUISA INTERDISCIPLINAR SOBRE
COMPLEXIDADE TERRITORIAL;
CAPÍTULO 1. A MACROMETRÓPOLE PAULISTA E A PANDEMIA DA
COVID-19
AUTOR: PEDRO HENRIQUE CAMPELLO TORRES (ORGS.)
PÁGINAS: 228
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: ABR/22
PESO: 0,340
ISBN: 9786558408406
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DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS
Esta obra apresenta não apenas
textos com ensinamentos críticos
sobre os aspectos relacionados
aos direitos humanos fundamentais, mas questões específicas,
com abordagens práticas que hoje
habitam a comunidade acadêmica, sempre relacionados a esses
direitos constitucionais.
SUMÁRIO:Constituição: uma ideia
liberal; Uma interpretação para a
efetividade dos Direitos Sociais; A
Realidade una dos Direitos Humanos; Direitos Fundamentais
Sociais: princípio da proibição do
retrocesso; A presença da simbologia religiosa no Brasil contemporâneo – aspectos ético-morais e
constitucionais

AUTOR: CARLOS ALBERTO FERRI
PÁGINAS: 308
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: AGO/15
PESO: 0,500
ISBN: 9788581487830
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PERSPECTIVA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E REGIONAL
Gestão E Análise Estratégica

A obra Perspectiva do Desenvolvimento Econômico e Regional:
Gestão e Análise Estratégica trata
de experiências e discussões acerca do desenvolvimento regional,
abordando temas como logística
reversa, aprendizagem, políticas
de educação, incubadoras tecnológicas, parques tecnológicos e
outros mecanismos de desenvolvimento
SUMÁRIO: INTRODUÇÃO. 1. A
LOGÍSTICA REVERSA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E A FORMAÇÃO DE
REDE DE DESCARTE: UM ESTUDO
DE CASO EM CIDADE BRASILEIRA;
2. O PAPEL DAS COMPETÊNCIAS
TECNOLÓGICAS NAS INCUBADORAS;
AUTOR: NARA MEDIANEIRA STEFANO (ORGS.)
PÁGINAS: 148
FORMATO: 14X21CM
PUBLICAÇÃO: ABR/2022
PESO: 0,200
ISBN: 9786558407652
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