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LIVROS DO SELO GUTENBERG

BELEZA DO CORPO NA DINÂMICA DO ENVELHECER, A
Pedro Paulo Monteiro
Se você acredita que ser jovem é ser bonito e que ser velho é ser feio, porque beleza é sinônimo de juventude, este livro é indicado a você. Se você se esforça diariamente para manter uma aparência “mais jovem”
e sofre sempre diante do espelho, este livro será de grande ajuda. Agora, se você pensa que envelhecer
significa perder a beleza dos anos de outrora, este livro será fundamental para a sua vida.
18 x 18cm. 144 p. ISBN: 978-85-89239-55-4

CAMINHOS DO SABOR – A rota dos tropeiros
Rusty Marcellini

Durante quase 200 anos, do início do século XVIII ao limiar do século XX, grupos de destemidos comerciantes
enfrentaram toda a sorte de dificuldades para percorrer os 4.000 quilômetros que ligam Viamão, no Rio Grande do
Sul, a Sorocaba, em São Paulo, passando por Santa Catarina e Paraná. Eram os tropeiros, que levavam mulas e
outros produtos para serem vendidos em grandes feiras que, por sua vez, abasteciam os que se dirigiam à próspera
região do ouro e dos diamantes em Minas Gerais. Toda essa herança forma hoje um fabuloso roteiro turístico, de
grandes potencialidades: a Rota dos Tropeiros, que atravessa quatro Estados brasileiros e é apresentado nesse livro.
30 x 30cm. 212 p. ISBN: 85-892329-31-4

CAMINHOS DO SABOR – Do doce ao sal
Rusty Marcellini

O caminho percorrido pelas águas da bacia amazônica até o Oceano Atlântico, de Manaus ao Delta do
Parnaíba, no Piauí, é o roteiro seguido por este volume da coleção Caminhos do Sabor para apresentar não
apenas as maravilhas naturais contidas em todo o trajeto, mas também para revelar ao público a fantástica
e pouco reconhecida cultura gastronômica de toda essa região.
30 x 30cm. 192 p. ISBN: 85-89239-42-X

CAMINHOS DO SABOR – Estrada real
Rusty Marcellini
A trajetória de um povo que durante três séculos desbravou um país, explorou suas riquezas e construiu
uma forte identidade nacional nos legou o que hoje chamamos Estrada Real: um complexo de mais de
1.200 km de patrimônio histórico-cultural, emoldurado por uma natureza exuberante, em 177 municípios,
envolvendo três Estados: Minas Gerais em sua maior parte, São Paulo e Rio de Janeiro.
30 x 30cm. 192 p. ISBN: 85-89239-25-X

Copa do Brasil - Do inferno ao Paraíso – Como o Timão superou a derrota de
2008 para conquistar o Tri em 2009 – Sport Club Corinthians Paulista

O título da Copa do Brasil veio para confirmar o trabalho iniciado em dezembro de 2007. Logo após
aquela que foi a maior dor da sua história, o Corinthians começou um novo período baseado em trabalho
sério. Formou-se um novo time, com uma nova mentalidade e a busca pelo recomeço. Teve início a luta
para devolver o clube a um lugar de destaque entre os principais do país. Com o título da Copa do Brasil
2009 reconquistamos o mais importante: o reconhecimento nacional e o orgulho do nosso torcedor, que
pôde cantar: “O Coringão voltou!!!”.
21 x 27 cm. 80 p. ISBN: 978-85-89239-78-3
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INTERESSE GERAL

Corinthians Campeão Paulista 2009 – Invicto e fenomenal
Sport Club Corinthians Paulista
Após a tragédia em 2007, com o descenso à série B do Campeonato Brasileiro, o Corinthians iniciou um novo
trabalho no ano seguinte que resultou na volta à elite do Brasileirão. Em 2009, a confirmação do trabalho
vitorioso do técnico Mano Menezes e dos jogadores do Timão veio com o título invicto do Campeonato
Paulista de 2009. Este livro apresenta fotos de jogos do Paulistão, treinos e bastidores do clube, produzidas
por Daniel Augusto Jr., fotógrafo oficial do Sport Club Corinthians Paulista.
21 x 27 cm. 128 p. ISBN: 978-85-89239-72-1

Dez conversas – Diálogos com poetas contemporâneos
Fabrício Marques
“Agir como um investigador é precisamente o que faz Fabrício Marques neste ‘Dez conversas’. Com um
esquadrinhar incisivo, ele explora os métodos e vivências de cada poeta aqui inquirido, em conversas
inteligentes como devem ser as travadas entre poetas, o próprio entrevistador um deles. E que poetas
Fabrício Marques conseguiu reunir! Em tom de conversa com fôlegos bastante distintos dos normalmente
praticados em entrevistas destinadas à imprensa, os bate- papos aqui transcritos são regidos por outro
ritmo, pelo respirar lépido mais próximo da fala do que do chumbo da palavra escrita e impressa.”

16 x 23 cm. 272 p. ISBN: 978-85-89239-18-9

EM BUSCA DE CEREJAS

Nas trilhas de Santiago de Compostela
Rosaly Senra
“Sou Rosaly Isabel Senra Barbosa, signo de escorpião, elemento água, ascendente em capricórnio: antenas
no céu, pés fincados na terra. Mineira da gema, vivo em Belo Horizonte, respiro e transpiro o espírito de
Minas: liberdade. Sou cidadã do mundo. Curto as artes, as gentes, os intercâmbios.” “Escolhi o ‘caminho
francês’, saindo de Saint-Jean Pied de Port, na França, aos pés dos Pirineus, passando por Santiago,
indo até Finisterra o ponto extremo-oeste da Europa. Finisterra significa ‘fim do mundo’ – época em que a
humanidade acreditava ser plana a terra. Ali, ao pôr-do-sol, eram feitos rituais de morte e renascimento.”
14 x 21 cm. 164 p. ISBN: 85-89239-13-6

ENTRE SOCOS E AFAGOS – As relações conflituosas entre a mídia e a língua portuguesa
Professor Helinho

Fruto de um intenso trabalho, este livro tem como objetivo discutir as relações, ora conflituosas, ora
harmônicas, entre a mídia e a Língua Portuguesa. Para tecê-lo, Helinho fez uma verdadeira “varredura”
nos principais jornais impressos do Brasil e nos telejornais, na tentativa de diagnosticar os escorregões e
também os acertos dos profissionais de comunicação. Neste trabalho, o autor saiu em defesa da Língua
Pátria inúmeras vezes, discutindo cada erro e comentando, da mesma forma lúdica, cada acerto descoberto.
Além disso, Helinho “salpicou” pílulas de sabedoria em todo o livro. As pílulas nada mais são que pequenos
alertas, pequenas aulas sobre expressões e/ou regras do idioma.
14 x 21 cm. 160 p. ISBN: 85-89239-20-9

. . . .. . . .

. . . . . . . .
ENVELHECER OU MORRER, EIS A QUESTÃO
Pedro Paulo Monteiro
Por que tememos envelhecer? A idade que temos agora é a melhor idade ou teremos uma idade melhor no
futuro? Se a vida é movimento, como podemos obter segurança? Como compartilhar o prazer com o outro se
não nos sentimos bem em nossa própria pele? Na velhice é possível ter saúde? É lamentável alcançar uma fase
avançada da vida e ter de se perguntar: Para que vivi? Por que deixei de optar pelo sentido para me preocupar
com os resultados? Será que valorizamos demais o futuro, e por isso o tempo passa tão depressa? É por isso
que ao ficarmos mais velhos gostamos tanto de visitar o passado, dizendo “no meu tempo é que era bom”?
18 x 18cm. 192 p. ISBN: 85-89239-54-7

ENvelhecer – Encontros, histórias, transformações
Pedro Paulo Monteiro

O livro aborda o envelhecimento através de um ponto de vista novo, conhecido como o Novo Paradigma
do Envelhecimento, e é também fruto de pesquisa acadêmica e da prática profissional do autor. Conforme
defende o autor, envelhecer não está reservado apenas aos velhos, não é o fim, mas, sim, processo
contínuo de transformação do homem como ser único. Longe de defender a estabilidade como própria da
vida, Pedro Paulo Monteiro lembra que este livro mostra a vida como um passar por instabilidades contínuas
que possibilitam sempre alcançar uma nova maneira de ser.
15,5 x 22,5 cm. 272 p. ISBN: 85-89239-003-0

ESTRADA REAL – Caminhos do espinhaço (diário de uma caminhante)
Diva Dorothy Safe A. Carneiro

A autora relata sua experiência na viagem a pé durante a Segunda Caminhada Feminina da Estrada Real,
realizada em julho de 2004. Ela conta “causos”, resgata histórias esquecidas, cheias de mineiridade, mostra
cerca de 200 fotos interessantes e, ao vencer os desafios da Serra do Espinhaço, descobre sua beleza,
surpreende-se com a flora; com campos estrelados; com o mistério do Pico do Itambé; com as águas
sussurrantes dos rios Santo Antônio e Jequitinhonha e, principalmente, com o carinho e a hospitalidade
das pessoas da região, moldadas pela tricentenária origem colonial e mineradora.
21 x 21 cm. 198 p. ISBN: 85-89239-26-8

Estrada Real – Viagem de muitos caminhos
Diva Dorothy Safe de A. Carneiro
A autora narra, nesse livro, sua participação na Primeira Caminhada Feminina da Estrada Real – trilhas que
percorrem as mais belas regiões de Minas Gerais, passando pelas cidades históricas, onde suas memórias
são resgatadas e a descoberta de paisagens compostas de muito verde, serras e belíssimas cachoeiras.
O livro, em edição de luxo, contém belas fotos – foram tiradas mais de 1200 fotos durante a viagem – além
da descrição das aventuras desse roteiro inesquecível, que é o da Estrada Real e os muitos casos vividos
em terras conceicionenses, durante a infância e juventude, pela autora.
21 x 27 cm. 128 p. ISBN: 978-85-89239-60-8
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EU VOLTEI! As melhores imagens de 2008 – O ano em que a Fiel não abandonou o Timão
Sport Clube Corinthians Paulista
O ano de 2008 tinha tudo para ser esquecido pelos corinthianos, pois foi o ano em que o Timão disputou a Série
B do Campeonato Brasileiro. Mas o carinho da Nação Alvinegra pelo time mudou essa história. Fazendo jus à
frase “O Corinthians não é um time que tem uma torcida, mas sim uma torcida que tem um time”, os torcedores
literalmente carregaram a equipe nos braços e fizeram com que 2008 fique para sempre marcado como o ano
em que a Fiel não abandonou o Timão. E pra marcar essa comunhão entre time e torcida, o livro “Eu Voltei!”
faz um retrospecto de 2008, trazendo as melhores imagens do ano que começou embalado pelo “Eu nunca vou
te abandonar..”, seguiu na toada do “Não para, não para, não para..”, e terminou sob o grito de “O Coringão
voltou…”. São fotos de jogos, treinos e bastidores, ilustrando os momentos de luta, tristeza, superação e alegria
que ficarão eternizados na mente de todos os corinthianos.
21 x 27 cm. 128 p. ISBN: 978-85-89239-60-8

Fazendo meu filme 1 - A estreia de Fani
Paula Pimenta
Fazendo meu filme é um livro encantador, daqueles que lemos compulsivamente e, quando terminamos,
sentimos saudade. Não há como não se envolver com Fani, suas descobertas e seus anseios, típicos da
adolescência. Uma história bem-humorada e divertida que conquista o leitor a cada página. Seja a relação
com a família, consigo mesma e com o mundo; seja a convivência com as amigas, na escola e nas festas;
seja a relação com seu melhor amigo e confidente. Tudo muda na vida de Estefânia quando surge a
oportunidade de fazer um intercâmbio e morar um ano em outro país. As reveladoras conversas por telefone
ou MSN e os constantes bilhetinhos durante a aula passam a ter outro assunto: a viagem que se aproxima.
14 x 21 cm. 336 p. ISBN: 978-85-89239-84-4

FAZENDO MEU FILME 2 – Fani na terra da rainha
Paula Pimenta
Depois de conquistar milhares de leitores e leitoras, a nossa doce e querida Fani volta ainda mais divertida e
encantadora. O segundo volume do livro Fazendo meu filme apresenta as aventuras de Estefânia Castelino
Belluz na terra da rainha. Sim, na Inglaterra! Longe do grande amor, ela passa por momentos de alegria,
dor, saudade, tristeza e, mais do que isso, pode conhecer melhor a si mesma. Sem deixar de lado suas
amigas inseparáveis e sua família, ela consegue, no outro continente, viver momentos cheios de suspense,
revelações, aventuras, descobertas e emoções fortíssimas! Feliz, triste, preocupada, ansiosa, temerosa,
otimista, insegura, cheia de si, apaixonada, desiludida, seja como estiver, Fani mostra a cada página
deste livro que não é mais aquela menina tão frágil que muitas vezes se escondia por trás de sua timidez.

14 x 21 cm. 328 p. ISBN: 978-85-89239-80-6

FÍSICA NO DIA A DIA – 105 perguntas e respostas sobre a física fora da sala de aula

Regina Pinto de Carvalho (Org.)

Admirável seleção de questões referentes a fenômenos que ocorrem no nosso cotidiano, acompanhadas
de respostas curtas, sem uso de fórmulas, mas lançando mão de conhecimentos científicos, sobretudo da
Física envolvida nas perguntas. Estudantes, professores de nível fundamental e médio, e também pessoas
leigas curiosas certamente receberão com euforia esta publicação, uma vez que vão encontrar nela as
contestações de perguntas intrigantes, indagações que já lhes foram feitas por colegas, amigos e familiares,
além de respostas a muitas dúvidas que frequentemente lhes afligem sobre o comportamento da natureza.
15 x 15 cm. 104 p. ISBN: 85-89239-04-7
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FRASES PARA TODAS AS OCASIÕES
Martha Toffolo
Copie, aumente ou invente! Essa é a ideia deste livro, que traz uma coletânea de frases sugestivas para você
expressar seus sentimentos nas mais diversas situações do dia a dia: seja um cartão de felicitações, uma carta
comercial, um telegrama de pesar ou uma declaração de amor. O livro contém frases em linguagem comercial,
formal ou coloquial. Frases para todas as ocasiões é um guia fundamental para auxiliar você  homem ou
mulher a colocar em palavras suas emoções e a manifestar-se em seus compromissos sociais e de trabalho.
17 x 17 cm. 216 p. ISBN: 85-89239-14-4

GAlo – Uma paixão centenária
Texto e edição: Eduardo Murta
Há 100 anos surgia um dos times mais tradicionais do futebol brasileiro: o Atlético Mineiro ou, simplesmente,
Galo. A paixão alvinegra que toma conta de milhões de brasileiros, principalmente os de Minas Gerais, é
a tônica do livro Galo – uma paixão centenária. Nele, os aficcionados pelo time, conhecido pela fidelidade
de seus torcedores, podem encontrar toda a trajetória do clube, conhecer sua origem e sua história, saber
detalhes sobre suas partidas memoráveis, seus grandes jogadores e, é claro, se sentirem homenageados
por fazerem parte da massa apaixonada que empurra o Galo sempre para frente.
21 x 21 cm. 192 p. ISBN: 978-85-89239-49-3

GOURMET NA COZINHA, O
Adelaide Engler
“Você começa indo a bons restaurantes, apreciando a boa mesa. Viaja e descobre novos sabores. Depois
compra uma revista, conhece grandes chefs, admira a beleza de seus pratos e, quando se dá conta, já
é um gourmet. Resolve em um domingo preparar seu prato favorito, compra uma panela importada, uma
boa faca e um livro de receitas. Não tem mais volta; você já foi enfeitiçado pela gastronomia. Você agora
faz parte da nova tribo de gourmets na cozinha!” Este livro tem tudo o que você precisa para ter sucesso
nesse novo e fascinante hobby. Como montar seu “arsenal” de cozinha, selecionando os utensílios que
realmente são importantes. Receitas criativas para as mais variadas situações – aperitivos, pratos fáceis,
sofisticados, clássicos europeus, sobremesas – e uma aula completa para escolher o melhor vinho para
cada ocasião e receber com muito charme, sabor e sedução.

15,5 x 22,5 cm. 152 p. ISBN: 978-85-89239-52-3

Guia de vampiros para mulheres, O
Tudo o que você precisa saber sobre esses seres da noite
Barb Karg
Tradução: Paula Pimenta
O bom é que: ele é alto, misterioso, bonito e sensual.
O ruim é que: ele é um chupador de sangue arrogante que só sai à noite…
… o que torna o namoro difícil, porque ele tem hora pra voltar pra casa! Como você explica isso para a
sua família? Seus amigos? Será que ele vai deixar você pra ficar com uma imortal gostosinha? Não se
preocupe: n’O guia de vampiros para mulheres você vai aprender tudo o que precisa sobre esses perversos
perseguidores noturnos
13 x 21 cm. 232 p. ISBN: 978-85-89239-87-5
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INSPIRAÇÃO PARA O LUCRO – Mensagens selecionadas para quem busca o sucesso
José Carlos Flesch
Inspiração para o lucro é um livro de frases e de pequenos ensinamentos que servem de incentivo para
aqueles que buscam uma vida melhor através do lucro obtido com ética e determinação. Para tornar a
leitura mais agradável, as frases estão agrupadas por temas, como Dinheiro e Riqueza, O lucro faz bem,
O brilho da perseverança, entre outros que trazem também ilustrações leves e bem-humoradas. Pode-se
dizer que José Carlos Flesch faz mágica com as palavras por saber usá-las com resultados surpreendentes
nas frases que utiliza, nas histórias que conta e nos convites que nos faz para trilharmos os caminhos da
riqueza que muito nos ajuda na construção da felicidade.
17 x 17 cm. 132 p. ISBN: 85-89239-22-5

Marketing sem pena – Só quem anuncia vende às dúzias

Pedro Paulo Monteiro

Num “cacarejo” simples, fácil e dinâmico, com exemplos práticos do dia a dia, Antonio Trotta, graduado
em Comunicação Social e pós-graduado em Jornalismo Aplicado, oferece textos hilários, utilizando sua
própria experiência à frente de uma agência de publicidade, com dicas e motivações para quem necessita
ou trabalha com Marketing.
16 x 23 cm. 200 p. ISBN: 85-89239-37-3

mente e o significado da vida, A
Pedro Paulo Monteiro
Viver é um rito de passagem. É encenar roteiros escritos por nós mesmos. E o personagem principal nessa
encenação da nossa existência é a mente, o maior enigma do ser humano. Com a proposta de fazer com
que o leitor lance o olhar para si, antes de confrontar-se com o mundo, este livro se pauta pelo convite ao
autoconhecimento. Afinal, podemos demorar a achar o caminho a ser seguido, dar voltas e não atingir o alvo,
mas é fundamental saber o que queremos alcançar. É necessária uma bússula singular a cada indivíduo: a
sua própria mente. Sem ela não há direção, não há conhecimento.
16 x 23 cm. 200 p. ISBN: 85-89239-37-3

Mulher de 40 anos, A – Sua sexualidade e seus afetos
Regina Beatriz de Resende Silva
“A passagem pelos 40 anos não significa necessariamente uma etapa de sofrimentos. Muitos costumam
relacionar essa idade a um período de crise, o que pode acontecer. Mas é necessário entender que crise
pode ser momento para se organizar e planejar um amanhã melhor. É hora de movimentar, de provocar
mudanças. Sair de onde se está. Essa etapa pode ser vivida de inúmeras maneiras. Rever valores, usufruir
possíveis conquistas, ‘dar uma reviravolta’ e se atentar às coisas deixadas de lado – tudo isso pode vir a
ser uma opção de vida. É importante que a mulher de 40 não encare a idade como fator de diminuição do
prazer sexual. É equivocado pensar que a sexualidade começa na puberdade e termina na menopausa.
Em seu aprendizado sobre a sua sexualidade, ela deve saber que a sua sedução está no olhar, e que este
não envelhece nunca.”
14 x 21 cm. 120 p. ISBN: 85-89239-36-5
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NA PONTA DA LÍNGUA – Como escapar das pegadinhas do português
Professor Helinho
A Gutenbeg Editora lançou no restaurante Cozinha de Minas, mais um livro do irreverente Professor Helinho
Na ponta da língua – Como escapar das pegadinhas do português esclarece as diversas dúvidas que nos
rondam diariamente. Um livro para todos nós que sempre escorregamos nas pegadinhas da nossa vasta
e rica língua pátria. É um livro de fácil compreensão, interativo, onde o leitor poderá fazer dezenas de
exercícios e resolver questões que o tornarão mais hábil com o português, no dia a dia, e mais preparado
para fazer concursos e vestibulares.
18 x 18 cm. 168 p. ISBN: 978-85-89239-03-9

QUAL É A MORAL DA HISTÓRIA – 50 parábolas
para você refletir
Amir Mattos

Ao longo dos tempos, a parábola tem sido muito apreciada por todos os leitores porque, além do prazer que
a sua leitura proporciona, ela tem também uma função educativa – podendo se transformar num verdadeiro
instrumento de socialização dentro da família, da comunidade e da escola. O pesquisador Amir Mattos, autor
de sucesso de várias publicações sobre temas como cultura e esporte, selecionou dezenas de parábolas – que
compõem o livro Qual é a moral da história? – e elas certamente irão agradar ao público de todas as idades.
14 x 21 cm. 112 p. ISBN: 85-89239-06-3

QUANDO OS IPÊS FLORECEM – 50 parábolas para

você refletir
Renato Horn

Neste livro, em que os imigrantes alemães e suas sucessivas gerações são os personagens principais, as
emoções também tomam forma, na medida em que o leitor se enveredar pela história e estória dessa família
que tem suas belezas e tristezas transportadas do passado para o tempo presente. Renato Horn revisita
sua infância na pequena e tranquila comunidade de Santa Rita, no município de Estrela,no Rio Grande do
Sul, e conta um pouco do dia a dia daqueles anos em que uma simples conversa com a avó, daquelas que
hoje não temos mais tanto tempo, marca o amanhã de um neto. “Um povo passa a não mais existir quando
sua história desaparece, pois a sobrevivência histórica de um povo é a sua memória”.
16 x 23 cm. 324 p. ISBN: 85-89239-33-0

Quanto você aceita ganhar? – O que não entra na sua cabeça não cabe no seu bolso
José Carlos Flesch
Números bons ou ruins não foram parar na sua empresa por acaso; alguém os colocou lá. Seja você um
grande empresário ou um microempresário de carteira assinada, não tenha medo de lucrar. Ao contrário do
que muita gente afirma, o lucro não é mera decorrência de um bom trabalho. O lucro só aparece de forma
consistente quando é um objetivo claramente definido. Isso parece lógico para você? Acontece que, na
prática, é muito poderosa a influência de crenças inconscientemente adquiridas de que o dinheiro é perigoso
para a saúde e o caráter, de que o lucro é a ilegítima exploração do mais fraco pelo mais forte e de que não
somos capazes nem merecedores de uma vida mais folgada financeiramente.
16 x 26 cm. 152 p. ISBN: 85-89239-41-1
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QUEM SOMOS NÓS? – O enigma do corpo
Pedro Paulo Monteiro
O livro, além de ter uma linguagem poética que nos envolve desde as primeiras linhas, é uma grande oportunidade
para todos nós, jovens, adultos e idosos, nos colocarmos diante desta questão que nos provoca o tempo todo
- Quem somos nós? - e percebermos como esse processo de relacionamento com tudo e todos que nos
cercam vai se inscrevendo no nosso corpo, e como esse mesmo corpo vai se moldando às novas histórias
e às mudanças incessantes às quais estamos submetidos. Vivemos a época do corpo belo, jovem, forte
e saudável, e, assim, o corpo que não está dentro do modelo é excluído. Vivemos a era da estética sem
ética, em que a rejeição dos “sem-forma” é inevitável. Quem não dialoga com o próprio corpo se sente à
deriva, sucumbe na crise do afastamento. Buscar uma forma sem questionar é ignorar que o corpo é um
manancial de conhecimento. Ele nos dá a direção na vida.
16 x 23 cm. 176 p. ISBN: 85-89239-11-X

QUITANDAS DE MINAS
Rosaly Senra
Quem não gosta de uma boa quitanda? E se for uma tipicamente mineira, daquelas famosas por tornarem
uma visita ao interior de Minas um acontecimento agradável e saboroso? É para quem quer ter à mão
receitas dos famosos biscoitos, roscas, bolos e doces mineiros que a autora dedica este livro. E mais:
ela mostra como é simples fazer delícias como o biscoito de nata, o sequilho de fubá, o casadinho, o bolo
de queijo de minas, a pamonha doce, o sonho mineiro e o pão de ló de laranja. O pão de queijo e o café
também são lembrados, bem como outras delícias da culinária de Minas Gerais: bolo de rapadura, pão de
mel, suspiro, compota de pêssego e pudim de leite condensado.Conheça aqui os encantos da gastronomia
mineira e saiba como fazer as principais quitandas de um dos cardápios mais apreciados do Brasil.
20 x 27 cm. 188 p. ISBN: 978-85-89239-56-1

Roda Sinhá! – Poemas

Maurício Lara

Este livro de Diva Doroty apresenta 20 poemas inspirados nas Cantigas de Roda, cantadas ao longo das
Minas Gerais. As festas e as tradições também são contempladas em versos e fotografias. Segundo a
autora, a estrada aflora o mais real em nós: a infância. “ Caminhando na Estrada Real, muitas vezes, me
surpreendi cantando como cantava e brincava em criança”, diz. Eis aqui um livro para os que têm entre 8 e
80 anos e desejam apreciar a riqueza cultural dos ritos e faces de Minas Gerais.
21 x 21 cm. 52 p. ISBN: 978-85-89239-47-9

SETE PORTAS DA COMUNICAÇÃO PÚBLICA, AS – Como enfrentar os desafios de uma assessoria
Maurício Lara

Maurício Lara cria uma metáfora para sustentar que em uma assessoria são várias as “passagens” para
dar acesso aos segredos da comunicação na área pública, seja no Executivo, Legislativo ou Judiciário. Da
relação com a imprensa – com a qual os jornalistas geralmente estão acostumados – , e com o departamento
comercial de veículos e agências de publicidade, à pressão exercida pela demanda interna e à sofisticada
relação com o poder na instituição assessorada, o livro vai expondo as especificidades da “portas” e levando
à reflexão sobre o papel e a importância de cada uma delas. São elas: Imprensa; Comercial e mídia; Tom
do discurso; Relação com o público; Comunicação interna; Demanda interna; Acesso ao poder.
14 x 21 cm. 144 p. ISBN: 85-89239-02-0
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Timão 100 anos, 100 jogos, 100 ídolos
Celso Unzelte
S. C. CORINTHIANS PAULISTA – 1910. Nunca antes o ano que faz parte do próprio escudo corintiano soou tão
significativo. Ao completar seu primeiro Centenário, o Timão apresenta as “tradições e glórias mil” decantadas
em seu hino. Entre tantas, escolhemos 100 de cada para fazer parte deste livro que homenageia data tão marcante. São 100 anos, desde a fundação como um modesto time de várzea do bairro paulistano do Bom Retiro
até a atual condição de gigante do esporte mundial do século XXI. São 100 jogos, da primeira vitória, por 2 a 0,
sobre o Estrela Polar, ainda em 1910 (quando a equipe marcou também o primeiro de seus quase 10.000 gols),
ao empate por 2 a 2 com o Inter, em Porto Alegre, que garantiu pela terceira vez o título da Copa do Brasil, em
2009. São 100 ídolos, da dupla Amílcar Barbuy e Neco – os primeiros corintianos a vestir a camisa da Seleção
Brasileira – ao Fenômeno Ronaldo. São, enfim, 100 anos de vida, 100 anos de história, 100 anos de muito amor.
20,5 x 27 cm. 192 p. ISBN: 978-85-89239-86-8

TIMIDEZ NÃO É DOENÇA. E TEM CURA!
Carmem Bavoso

A timidez chega a se constituir numa limitação quase tão séria como uma deficiência física por causa de suas
consequências: dificulta a aproximação com outras pessoas, impede de fazer novas amizades ou de desfrutar de
experiências que poderiam ser enriquecedoras. A timidez impede a pessoa de lutar por seus direitos e de expressar
suas próprias opiniões ou valores. Como a pessoa que se sente tímida não se expõe, não pode receber uma
avaliação positiva nem ter seus méritos reconhecidos. O que é pior, muitas se sentem incapazes de buscar ajuda!
14 x 21cm. 104 p. ISBN: 85-89239-09-8

TRECO, O
Artur Eduardo Souza
O médico já avisou que é questão de horas. O padre já lhe ministrou os últimos sacramentos. Sentada numa
cadeira à cabeceira do moribundo, a esposa reflete que, dali a alguns momentos, ele estará prestando contas
de seus atos e Deus Todo-Poderoso. E, com um terço nas mãos, reza para que Deus se lembre de cada
lágrima, cada humilhação, cada ofensa, cada injustiça, cada aflição, cada sofrimento que o marido causou
a ela durante mais de cinquenta anos de casamento. E o faça pagar em dobro.
14 x 21 cm. 140 p. ISBN: 85-89239-32-2

VESTIBULAR SEM SOFRIMENTO – Os segredos dos vencedores
Geraldo Silvestre
Este livro mostra que o resultado no vestibular é consequência de uma série de fatores que agem em conjunto.
Não adianta o estudante dominar apenas um deles isoladamente. Todo o esforço despendido em estudo
e todo o conhecimento adquirido da matéria podem ser colocados a perder por ansiedade, desatenção ou
falta de controle do tempo, da mesma forma que toda tranquilidade do mundo não tem valor algum sem o
conhecimento da matéria. Portanto, angústia, tensão, ansiedade e cobrança são, na realidade, resultado
da falta de planejamento e do desconhecimento do processo e das próprias capacidades para enfrentá-lo.
14 x 21 cm. 104 p. ISBN: 85-89239-10-1
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VINHO NO GERÚNDIO, O
Julio Anselmo de Sousa Neto
Este livro é para todos: enólogos, iniciantes ou simples curiosos, porque, além da riqueza de informações
apresentada pelo autor, que trata de inúmeros temas, na maioria das vezes desconhecidos para o consumidor – a origem histórica do vinho, os vários processos de elaboração, os tipos de uvas, a harmonização de
vinhos e alimentos etc –, também presta um grande serviço com dicas sobre compras, lista de vinhos com
boa relação custo/benefício, as boas opções de vinho nacional, o armazenamento, etc. Além disso, o autor
relata lendas e fatos deliciosos relacionados ao vinho, a vários personagens que circulam em torno dele e
ao complexo universo dessa bebida que tem arrebatado cada vez mais consumidores no Brasil.
16 x 23 cm. 360 p. ISBN: 85-89239-07-1

VOCÊ E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS
Artur Eduardo Souza
Você e suas circunstâncias reúne histórias baseadas em fatos reais e histórias de ficção. O que elas têm
em comum é o humor inteligente e a capacidade do autor de descobrir ângulos novos e inesperados em
situações do cotidiano. O leitor se identificará e se divertirá com as circunstâncias que o perplexo personagem enfrenta nas 89 histórias deste livro.
14 x 21 cm. 144 p. ISBN: 85-89239-50-9
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