
f
e

v
e

r
e

ir
o

 2
0

1
0

w w w. e d i t o r a g u t e n b e r g. c o m . b r           

368 páginas
Formato: 16 x 23 cm
iSbn: 978-85-8062-008-5

408 páginas
Formato: 14 x 21 cm
iSbn: 978-85-8062-005-4

AhmnAt 
oS amoreS da morte
Julien de Lucca  

o que pode acontecer quando Morte e Destino brincam com o 

amor? Descubra nesta obra. Ahmnat, uma garota egípcia, depois 

de uma vida cheia de turbulências, tristezas e mágoas, assume 

– de forma extraordinária – a função de Morte e passa a viver 

entre este mundo e o além-vida. Será que Morte está preparada 

para fugir do amor e escapar das armadilhas de Destino?

minhA vidA forA de série 
1ª temporada
paula pimenta 

A protagonista desta 1ª temporada é Priscila, uma adolescente 

que se muda de cidade e precisa se adaptar à nova vida. Paula 

Pimenta mostra mais uma vez sua sensibilidade para compreen-

der o universo jovem e ilustra, em mais uma belíssima obra, 

como é possível passar pelos primeiros desafios de sua vida se 

divertindo o máximo possível.
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entre SocoS e aFagoS
AS relAçãoeS conflituoSAS entre A mídiA 
e A línguA portugueSA

professor Helinho 

o autor sai em defesa da Língua Pátria inúme-
ras vezes, discutindo cada erro e comentando, 
de forma lúdica, cada acerto descoberto. Hélio 
eymard traz ao leitor a elucidação de dúvidas 
que estão na cabeça de muita gente. 

168 páginas
Formato: 18 x 18 cm
iSbn: 978-85-89239-03-5

na ponta da Língua 
como eScApAr dAS pegAdinhAS do 
portuguêS

professor Helinho 

É um livro de fácil compreensão, interativo, no 
qual o leitor poderá fazer dezenas de exercí-
cios e resolver questões que o tornarão mais 
hábil com o português no dia a dia e mais 
preparado para concursos e vestibulares.

A Gutenberg foi criada em 2003, inicialmente como um selo, para abarcar livros de interesse geral e de ficção, cujos perfis não se 

encaixavam na Autêntica. Atualmente tem em seu catálogo mais de 70 títulos, com destaque para a série infantojuvenil fazendo 

meu filme, da autora Paula Pimenta, grande sucesso em todo o Brasil.

A partir de 2011, com o objetivo de atingir novos públicos, mas sem deixar de imprimir em suas publicações a qualidade e o com-

prometimento que sempre marcaram a trajetória da Autêntica, a Gutenberg ampliou sua atuação: abriu um escritório em São Paulo 

e reforçou a editora com a contratação de Gabriela Nascimento, gerente editorial responsável pela expansão de seu catálogo.

Para 2012, estão previstas muitas novidades, com destaque para a continuação da nova série de Paula Pimenta, Minha vida fora de 

Série. Autora que definitivamente conquistou leitores de todo o país, Paula também lançará o quarto e último volume da saga fazendo 

meu filme. entre as prioridades da Gutenberg para os próximos anos estão a consolidação do catálogo de infantojuvenis, o apoio à 

literatura nacional, com o compromisso de revelar novos talentos nas mais diversas áreas (fantasia, romance, distopia, thriller, suspense, 

chick-lit), investimentos no segmento jovem-adulto e adulto (a partir de 16 anos) e na literatura infantil (abaixo de 12 anos).

Títulos importantes serão lançados pela Gutenberg, que continuará com a produção de bons títulos de não ficção, como a biografia 
Paulo Gracindo, o bem amado!, que traz à tona a história de um dos maiores atores da história do Brasil; e o livro oficial da come-

moraração do centário do Santos futebol Clube. Teremos ainda obras nas áreas de História, Política, Ciência, Cultura Pop, Memó-

rias, Curiosidades & entretenimento e correlatas.

144 páginas
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iSbn: 978-85-8062-007-8

Agente AméliA 
o diAmAnte fAntASmA!  
michael broad  

TrADução: Ana Paula Corradini 

este é o primeiro volume de uma série empolgante, 
feita para crianças e jovens leitores.  Com disfarces 
criativos, a garota Amélia desvenda os mais com-
plicados mistérios de sua escola e de seu bairro, 
evitando que terríveis vilões dominem o mundo. A 
série explora de maneira alegre e curiosa a vida de 
uma criança imaginativa e inteligente.

LanÇamento
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Fazendo meu FiLme 1
A eStreiA de fAni

paula pimenta

fazendo meu filme é um romance encantador, 
daqueles que lemos compulsivamente e, quando 
terminamos, sentimos saudade. Não há como não 
se encantar com a adolescente fani, suas descober-
tas e seus anseios. uma história bem-humorada e 
divertida que conquista o leitor a cada página. Seja 
na relação com a família, consigo mesma e com o 
mundo, seja na convivência com as amigas, seja na 
relação com seu melhor amigo e confidente, seja 
na expectativa de seu intercâmbio – em todos os 
momentos, o leitor se sente envolvido.

Fazendo meu FiLme 2
fAni nA terrA dA rAinhA 

paula pimenta

Depois de conquistar milhares de leitores e leito-
ras, a nossa doce e querida fani volta ainda mais 
divertida e encantadora. fazendo meu filme 2, 
apresenta as aventuras de estefânia Castelino 
Belluz na terra da rainha. Sim, na inglaterra! Sem 
deixar de lado suas amigas inseparáveis e sua 
família, no outro continente, ela consegue – feliz, 
triste, preocupada, ansiosa – viver momentos 
cheios de suspense, revelações, aventuras, des-
cobertas e emoções fortíssimas!

Fazendo meu FiLme 3 
o roteiro ineSperAdo de fAni 

paula pimenta

o terceiro volume de fazendo meu filme é o mais 
intenso da série. Como em um bom filme, a vida 
de fani, de volta ao Brasil, continua com muitas 
surpresas, alegrias, decepções, conflitos e escolhas 
difíceis e maduras que ela terá que fazer. o livro 
contém um turbilhão de sentimentos que faz o 
leitor rir, chorar, torcer e se emocionar. 

Li
te

ra
tu

ra
 J

u
Ve

n
iL

Li
te

ra
tu

ra
o treco 

artur eduardo Souza  

Livro com 14 divertidos e criativos contos do 
renomado publicitário Artur eduardo Souza. o 
autor apresenta nesta obra uma visão original, 
surpreendente, divertida e muito imaginativa 
do mundo e das pessoas. “É uma visão de 
quem não leva nada muito a sério, a começar 
por si mesmo.  e que nos faz rir do absurdo 
que é viver, especialmente no Brasil.”

Você e SuaS circunStânciaS 

artur eduardo Souza 

Aqui estão 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 iden-
tificará e se divertirá com as circunstâncias 
que o perplexo personagem enfrenta nas 89 
histórias deste livro.

140 páginas
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iSbn: 85-89239-32-2
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iSbn: 978-85-89239-50-9

144 páginas
Formato: 15,5 x 22,5 cm
iSbn: 978-85-89239-30-1

a coragem que Vem de dentro
hiStóriAS de peSSoAS que SuperArAm 
grAndeS trAumAS

Staël gontijo  

Staël Gontijo conta a história de dez pessoas, mos-
trando o que cada uma passou e como deram a volta 
por cima alçando voos inimagináveis. Com muita per-
severança e coragem, elas superaram adversidades, 
modificaram o curso da própria vida e hoje auxiliam 
o próximo a vencerem desafios semelhantes aos seus. 
esta obra oferece ao leitor um convite à reflexão 
sobre a coragem que pode vir de dentro de cada um. 
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ideiaS geniaiS
oS principAiS teoremAS, teoriAS, leiS e 
princípioS científicoS de todoS oS tempoS

Surendra Verma 
TrADução: Carlos irineu da Costa 

Já imaginou ter acesso a um sem-número de leis, 
princípios, equações, teorias, teoremas e afins que 
formam os fundamentos da Ciência em um só lu-
gar? Pois é isso o que esta obra lhe oferece: todos 
os grandes nomes da Ciência reunidos. organiza-
do em ordem cronológica, este livro permite que 
você o leia do princípio ao fim ou aleatoriamente. 
Para estudantes e curiosos de todas as idades.

o LiVro daS curioSidadeS 
romanaS
hiStóriAS inuSitAdAS e fAtoS SurpreendenteS 
do mAior império do mundo

J. c. mcKeown 
TrADução: Daniel veloso  

elaborado a partir de cartas e documentos dos territó-
rios que já fizeram parte do majestoso império romano, 
este livro traz diversas informações e curiosidades da 
roma Antiga, como relatos sobre criação de filhos, 
casamentos e divórcio, a busca pela beleza através de 
cosméticos e a força que a mulher possuía em conduzir 
uma relação dentro de sua casa. 

88 páginas
Formato: 13 x 21 cm
iSbn: 978-85-89239-85-1

96 páginas
Formato: 13 x 21 cm
iSbn: 978-85-89239-91-2

96 páginas
Formato: 13 x 21 cm
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como narrar uma HiStória
dA imAginAção à eScritA: todoS oS  
pASSoS pArA trAnSformAr umA ideiA  
num romAnce ou num conto

Silvia adela Kohan | TrADução: Gabriel Perissé 

o ser humano sente a necessidade de dizer o 
que acontece consigo e o que acontece às ou-
tras pessoas. entretanto, transformar sua ideia 
em uma narrativa requer técnica apurada. Neste 
livro a autora explica, passo a passo, como você 
pode construir um argumento e dar-lhe a devida 
forma literária por meio de um sentimento, uma 
sensação, uma imagem ou uma memória.

como eScreVer textoS  
técnicoS e proFiSSionaiS
todAS AS orientAçõeS pArA elAborAr 
relAtórioS, cArtAS e documentoS eficAzeS

Felipe dintel | TrADução: Gabriel Perissé 

este livro apresenta todas as chaves para a produção 
de relatórios, cartas e documentos profissionais 
eficazes e bem-elaborados. Não só os escritores 
e jornalistas devem dominar o ofício da escrita; 
em qualquer profissão ou negócio, a comunicação 
escrita é um elemento essencial para garantir a exce-
lência em qualquer iniciativa, e saber escrever textos 
técnicos é o caminho para o sucesso profissional.

como eScreVer diáLogoS
A Arte de deSenvolver o diálogo  
no romAnce e no conto

Silvia adela Kohan | TrADução: Gabriel 
Perissé 

o diálogo é uma das estratégias literárias mais 
úteis e, por sua vez, uma das mais difíceis de 
produzir. ele reforça a presença dos personagens 
e contribui para o dinamismo da narrativa. este 
guia apresenta as funções principais do diálogo 
no romance e no conto, ensinando ao leitor a 
arte de utilizá-lo na hora certa, além de revelar 
as chaves para um bom texto.
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HiStória daS inVenÇÕeS

trevor i. williams
TrADução: Cristina Antunes 

este livro é uma viagem pela história do mundo desde os 
primórdios da civilização até os dias atuais, ele desperta 
maior interesse pelo modo como os fatores tecnológicos 
modelaram – e continuam a modelar – a história huma-
na. o ambicioso percurso do autor, que dedicou quase 
trinta anos à história da tecnologia, é cronologicamente 
orientado pelas várias invenções do homem nas áreas da 
agricultura, da construção, do transporte, da energia, do 
maquinário, da comunicação e da medicina. 
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o reaL itamar
umA biogrAfiA

ivanir Yazbeck   

esta obra revela detalhes da vida e da intimi-
dade de itamar franco, o político mineiro que 
assumiu os destinos da nação e proporcionou 
ao país uma nova era de amadurecimento po-
lítico e de estabilidade econômica a partir da 
criação do real. este livro resgata em texto e 
imagens não só o homem, como também o 
político que mudou a cara do país. 

144 páginas
Formato: 15,5 x 22,5 cm
iSbn: 978-85-89239-95-0

216 páginas
Formato: 15,5 x 22,5 cm
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HeróiS da paz
o que gAnhAdoreS do prêmio nobel  
dA pAz têm A noS dizer

irwin abrams  | TrADução: Thiago Nasser 

esta obra traz depoimentos históricos de ganhado-
res do Nobel da Paz. Prefaciada pelo ex-presidente 
norte-americano Jimmy Carter, traz sete capítulos 
temáticos, cada um deles composto por diversos 
trechos dos discursos pronunciados pelos ganha-
dores dessa importante honraria – entre eles Dalai 
Lama Xiv, Desmond Tutu, Madre Teresa, Martin 
Luther King Jr., Nelson Mandela e muitos outros.

HeróiS e exíLioS
íconeS gAyS AtrAvéS doS tempoS

tom ambrose  
TrADução: elisa Nazarian  

este livro analisa o exílio gay a partir da experiên-
cia de alguns dos homossexuais mais famosos 
da história, incluindo artistas, poetas e escritores 
como Thomas Gray e Henry James. Alguns, como 
William Beckford, Lorde Byron ou oscar Wilde, 
viveram experiências trágicas; outros triunfaram 
no exílio, a exemplo das Damas de Llangollen, que 
se tornaram as lésbicas mais famosas da europa.
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216 páginas
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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 fundamen-
tal para auxiliar você,   homem ou mulher,   a colocar 
em palavras suas emoções e a manifestar-se em 
seus compromissos sociais e de trabalho.
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guia de VampiroS  
para muLHereS
tudo o que você preciSA SAber  
Sobre eSSeS SereS dA noite

barb Karg  
TrADução: Paula Pimenta

Dicas de como identificar um vampiro, o que fazer 
quando ele mostrar os dentes pra você, como não 
se render ao charme avassalador que ele tem, como 
destruí-lo (antes que ele destrua você!), além de 
histórias de mulheres que se encontraram com esses 
seres e os melhores – e piores – livros, programas de 
Tv e filmes sobre vampiros são alguns dos assuntos 
que você vai encontrar neste Guia.

232 páginas
Formato: 13 x 21 cm
iSbn: 978-85-89239-87-5

a Vaga é Sua
301 perguntAS inteligenteS pArA você  

fAzer nA SuA próximA entreviStA de 

emprego

John Kador  | TrADução: Cristina Bazan 

Com a participação de recrutadores e especia-
listas em rH de várias das maiores empresas 
dos estados unidos, o autor produziu este guia 
prático de técnicas e dicas fundamentais para 
que você se destaque na entrevista de emprego 
dos seus sonhos. o livro traz explicações de 
como se diferenciar dos outros candidatos por 
meio de perguntas inteligentes e que surpre-
endam positivamente o entrevistador.

224 páginas
Formato: 15,5 x 22,5 cm
iSbn: 978-85-89239-97-4
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a muLHer de 40

regina beatriz de resende Silva 

A autora mostra como 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 puber-
dade e termina na menopausa. rever 
valores, usufruir possíveis conquistas, 
e dar uma reviravolta na vida, após 
40 anos, é fundamental.

quem SomoS nóS?
o enigmA do corpo

pedro paulo monteiro 

vivemos a época do corpo belo, 
jovem, forte e saudável, e, assim, o 
corpo que não está dentro do mode-
lo é excluído. Pedro Paulo Monteiro 
contesta esse padrão, propondo um 
diálogo do homem com seu próprio 
corpo. “Quem não dialoga com o pró-
prio corpo se sente à deriva, sucumbe 
na crise do afastamento.”

enVeLHecer 
encontroS, hiStóriAS, 
trAnSformAçõeS

pedro paulo monteiro 

o livro aborda o envelhecimento através 
de um ponto de vista do Novo Paradigma 
do envelhecimento, e é também fruto 
de pesquisa acadêmica e da prática 
profissional do autor, que defende que 
envelhecer não está reservado apenas 
aos velhos, não é o fim, mas sim processo 
contínuo de transformação do homem.

a mente e o SigniFicado 
da Vida 

pedro paulo monteiro 

viver é um rito de passagem. É en-
cenar roteiros escritos por nós mes-
mos. e o personagem principal nessa 
encenação da nossa existência é a 
mente, o maior enigma do ser hu-
mano. Propondo que o leitor lance o 
olhar para si, antes de confrontar-se 
com o mundo, este livro se pauta pelo 
convite ao autoconhecimento.

144 páginas
Formato: 18 x 18 cm
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120 páginas
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128 páginas
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a beLeza do corpo na dinâmica 
do enVeLHecer

pedro paulo monteiro

o autor apresenta um novo olhar para a beleza 
na velhice, libertando aqueles que se sentem 
escravos na busca pela juventude eterna. re-
fletir sobre a beleza e o envelhecimento não é 
uma contradição. Se a aparência é um reflexo 
daquilo que somos, então a beleza na velhice 
pode se revelar com mais intensidade do que 
se revelaria na juventude.

enVeLHecer ou morrer,  
eiS a queStão

pedro paulo monteiro

A proposta deste primeiro volume da coleção 
envelhecer e viver é mostrar que a maioria das 
crenças sobre o envelhecimento e a velhice está 
equivocada. o autor afirma que se conseguir-
mos mudar o paradigma do envelhecimento, 
seremos capazes de residir em terras muito 
mais livres e satisfatórias.

o tempo não tem idade
nem pASSAdo, nem preSente, nem futuro

pedro paulo monteiro

Nesta obra, Pedro Paulo Monteiro traz aos leito-
res uma belíssima reflexão sobre o nosso tempo. 
o tempo de cada um, que não tem idade, que 
não envelhece. Para o autor, enquanto estiver-
mos distraídos, continuaremos a fazer escolhas 
que nos roubam o pouco tempo que temos para 
estarmos juntos de nós mesmos.
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80 páginas
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copa do braSiL 
do inferno Ao pArAíSo

Sport club corinthians paulista

Depois da decepção pela der-
rota na final da Copa do Brasil 
em 2008, o Corinthians supera 
o trauma no ano seguinte e con-
quista pela terceira vez o título 
da Copa do Brasil. este livro con-
tém as melhores imagens desse 
torneio, tão festejado pela fiel 
torcida alvinegra.

128 páginas
Formato: 21 x 27 cm
iSbn: 978-85-89239-72-1

corintHianS campeão 
pauLiSta 2009
invicto e fenomenAl

Sport club corinthians paulista

esta obra apresenta as melhores 
imagens do corinthians campeão 
paulista invicto de 2009. o livro 
traz fotos dos bastidores, dos jo-
gos, dos jogadores e da chegada 
de ronaldo ao clube. o livro é um 
produto oficial do Sport Club Co-
rinthians Paulista.

128 páginas
Formato: 21 x 27 cm
iSbn: 978-85-89239-60-8

eu VoLtei! 

AS melhoreS imAgenS de 2008

Sport club corinthians paulista

um retrospecto de 2008, ano que 
ficará na lembrança de todos os 
corintianos, 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 Co-
ringão voltou…”.

192 páginas
Formato: 21 x 21 cm
iSbn: 978-85-89239-49-3

gAlo - umA pAixão 
CentenáriA  

eduardo murta

em 1908 surgia um dos times mais tra-
dicionais do futebol brasileiro: o Atlé-
tico 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.
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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 “tradi-
ções e glórias mil” decantadas em seu hino. entre 
tantas, Celso unzelte escolheu100 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.

deStaque

M
eD

iC
iN

A 
ve

Te
ri

N
ár

iA

primeiroS SocorroS  
para cãeS e gatoS
amy d. Shojai | TrADução: eliza Nazarian 

este livro traz mais de 100 verbetes que indi-
cam quando você deve procurar o veterinário, 
de quais suprimentos e medicamentos você vai 
precisar e quais medidas imediatas e cuidados 
posteriores você deve tomar para manter o 
bem-estar de seu animal.

você pode salvar a vida do seu bicho de es-
timação se souber o que fazer em casos de 
emergência. Na próxima vez em que seu ve-
terinário não estiver disponível, pegue o seu 
Primeiros socorros para cães e gatos.

432 páginas
Formato: 17 x 24 cm
iSbn: 978-85-89239-74-5
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212 páginas
Formato: 30 x 30 cm
iSbn: 85-89239-42-x

caminHoS do Sabor
do doce Ao SAl

rusty marcellini 

As exuberâncias do itinerário entre 
as águas da Bacia Amazônica e o 
oceano Atlântico, de Amazonas ao 
Piauí, e a culinária muito específica 
da região, influenciada pela cultura 
indígena, são apresentadas neste li-
vro, voltado a todos os interessados 
em conhecer as riquezas naturais 
do local e sua exótica e deliciosa 
gastronomia.

212 páginas
Formato: 30 x 30 cm
iSbn: 85-89232-93-x

caminHoS do Sabor
A rotA doS tropeiroS

rusty marcellini 

Toda a herança deixada por gru-
pos de comerciantes do início do 
século Xviii que, por quase 200 
anos, atravessaram quatro esta-
dos brasileiros – rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, Paraná e São 
Paulo – forma hoje um fabuloso 
roteiro turístico: a rota dos Tropei-
ros, apresentado neste livro com 
belíssimas fotos.

198 páginas
Formato: 21 x 21 cm
iSbn: 85-89239-26-8

eStrada reaL
cAminhoS do eSpinhAço (diário 
de umA cAminhAnte)

diva dorothy

A autora relata sua experiência na 
viagem a pé durante a Segunda Ca-
minhada feminina da estrada real, 
realizada em julho de 2004. ela conta 
causos e resgata histórias esquecidas, 
cheias de mineiridade. o livro ainda 
conta com cerca de 200 fotos.

192 páginas
Formato: 30 x 30 cm
iSbn: 85-89239-25-x

caminHoS do Sabor 
eStrAdA reAl

rusty marcellini
ilustração: Ana raquel

Atraindo visitantes de todo lugar, a 
pé, a cavalo, de bicicleta ou de carro, 
a estrada real é um circuito turístico 
de mais de 1.200 km de patrimô-
nio histórico e cultural, que oferece 
arte, gastronomia e paisagens des-
lumbrantes, reproduzidas nesta obra 
através de belos textos e imagens.

164 páginas
Formato: 16 x 23 cm
iSbn: 85-89239-13-6

em buSca de cereJaS
nAS trilhAS de SAntiAgo de 
compoStelA

rosaly Senra 

este livro descreve os 800 quilô-
metros percorridos em trinta dias 
pela autora, a pé, nas trilhas de 
Compostela, saindo de Saint-Jean 
Pied de Port, na frança, aos pés 
dos Pirineus, passando por Santia-
go e indo até finisterra, o ponto 
extremo-oeste da europa.

324 páginas
Formato: 16 x 23 cm
iSbn: 85-89239-33-0

quando oS ipêS 
FLoreScem

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 envereda 
pela história dessa família que tem 
suas belezas e tristezas transportadas 
do passado para o tempo presente.

80 páginas
Formato: 12 x 18 cm
iSbn: 978-85-89239-38-7

guia oFF-road
101 dicAS pArA não ficAr AgArrAdo

emilio camanzi  

este Guia traz 101 dicas importantes para 
os aventureiros que apreciam a prática 
off-road. Aqui o leitor tem a oportunidade 
de conhecer indicações técnicas que pode-
rão auxiliá-lo quando se deparar com uma 
estrada de terra, além de ter informações 
sobre manutenção, equipamentos neces-
sários e terrenos mais adequados para a 
prática off-road.

112 páginas
Formato: 14 x 21 cm
iSbn: 85-89239-06-3

quaL é a moraL  
da HiStória?
50 pArábolAS pArA você refletir

amir mattos 

este livro traz parábolas repletas de 
ensinamentos e inquietações com 
o objetivo de despertar nos leitores 
uma reflexão e uma discussão sobre 
valores, virtudes, cidadania, relaciona-
mento com o próximo e com o mundo.
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Formato: 15,5 x 22,5 cm
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360 páginas
Formato: 16 x 3 cm
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o gourmet na cozinHa

adelaide engler

A chef Adelaide engler ensina o leitor a montar 
seu “arsenal” de cozinha, selecionando os utensí-
lios realmente necessários. receitas criativas para 
as mais variadas situações – aperitivos, pratos 
fáceis, sofisticados, sobremesas – e uma aula 
completa para escolher o melhor vinho para cada 
ocasião e receber com muito charme, sabor e 
sedução. o livro é indispensável para quem deseja 
promover apetitosos encontros entre amigos ofe-
recendo um cardápio de autoria própria.

o VinHo no gerúndio

Julio anselmo de Sousa neto

este livro é para todos: enólogos, iniciantes ou 
simples curiosos, porque, além da riqueza de 
informações, trata de inúmeros temas, como 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, o 
armazenamento do produto e as boas opções 
de vinho nacional.

188 páginas
Formato: 20 x 27 cm
iSbn: 978-85-89239-56-1

176 páginas
Formato: 17,5 x 17,5 cm
iSbn: 978-85-89239-92-9

160 páginas
Formato: 16 x 23 cm
iSbn: 978-85-89239-44-8

112 páginas
Formato: 17 x 24 cm
iSbn: 978-85-89239-94-3

quitandaS de minaS
reCeiTAS De fAMíLiA e HiSTóriAS

rosaly Senra

Neste livro estão receitas de bolos, biscoitos, 
roscas, doces e licores do cardápio mineiro. Sem 
deixar de fora o famoso pão de queijo, a autora 
ensina como fazer aquele irresistível biscoito de 
coco, aquela rosca de leite condensado que nin-
guém consegue dispensar e o típico bolo de fubá. 
Além disso, há outras receitas como o biscoito de 
polvilho, o quebra-quebra, o rocambole, o biscoito 
de nata e até pé de moleque.

JantareS de cinema
reCeiTAS DoS SeuS fiLMeS fAvoriToS

becky thorn 

TrADução: Daniel veloso 

esta obra é um manual único e indispensável 
aos cinéfilos e gourmets, com receitas testadas 
e aprovadas dos seus filmes favoritos. Com um 
cardápio que vai de entradas simples a pratos 
principais de dar água na boca, passando por 
acompanhamentos, sobremesas e drinques, este 
livro é a melhor pedida para um jantar a dois ou 
entre amigos.

wHiSKY de a a Y 
o GuiA PerfeiTo PArA o BoM APreCiADor

Helen arthur  

TrADução: Daniel veloso 

esta obra traz, em ordem alfabética, os melhores 
Whiskys do mundo e tudo o que o apreciador 
precisa saber sobre a bebida. Descreve desde a 
primeira fabricação registrada, o começo de sua 
tributação, os altos e baixos de sua produção e 
as sanções de leis secas, até chegar à atualidade, 
traçando um panorama histórico do destilado 
tanto na escócia como em outros países. 

comida di buteco –  
receitaS e SegredoS 
100 PeTiSCoS DireTo PArA A SuA MeSA

comida di buteco  

Com mais de uma década de evento, os bares 
participantes do Comida di Buteco resolveram 
revelar os segredos de suas maravilhosas receitas. 
Com seleção criteriosa, aqui você encontra os 
melhores tira-gostos de bares que participaram 
do concurso em diversas cidades do Brasil. 

LanÇamento LanÇamento
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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 pa-
rar na sua empresa por acaso; alguém 
os colocou lá. Seja você um grande 
ou um microempresário, não tenha 
medo de lucrar. Com determinação, 
você poderá colher louros e aproveitar 
oportunidades que surgem. Para isso, 
este livro será seu grande aliado.

inSpiraÇão para o Lucro
menSAgenS SelecionAdAS pArA 
quem buScA o SuceSSo

José carlos Flesch 

Livro de frases e de pequenos ensina-
mentos que servem de incentivo para 
aqueles que buscam uma vida melhor 
através do lucro obtido com ética e 
determinação. Com leitura agradá-
vel, o livro possui frases agrupadas 
por temas, como dinheiro e riqueza, 
e trazem também ilustrações leves e 
bem-humoradas.

marKeting Sem pena 
Só quem AnunciA vende àS dúziAS

antonio trotta 

Num “cacarejo” simples, fácil e dinâ-
mico, com exemplos práticos do dia a 
dia, Antonio Trotta, graduado em Co-
municação Social e pós-graduado em 
Jornalismo Aplicado, oferece textos 
hilários, utilizando sua própria expe-
riência à frente de uma agência de 
publicidade, com dicas e motivações 
para quem necessita ou trabalha com 
Marketing.

aS Sete portaS da 
comunicaÇão 
como enfrentAr oS deSAfioS de 
umA ASSeSSoriA

maurício Lara

Neste livro indicado em diversos con-
cursos públicos, o autor mostra que em 
uma assessoria são várias as formas de 
acesso aos segredos da comunicação. 
Da relação com a imprensa, com o de-
partamento comercial às agências de 
publicidade, o livro expõe as especifici-
dades desses trabalhos e reflete sobre o 
papel e a importância de cada um deles. 
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272 páginas
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