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Passagens - Estudos
sobre a Filosofia de Kant
RicardoTerra
Editora UFRJ
196 páginas' R$ 30,00

o Ideário Urbano Paulista
na Virada do Século
Luiz Augusto Maia Costa
RiMa Editora' FAPESP
404 páginas' R$ 44,00

A rua é conhecida, mas poucos falam
sobre o profissional, que deixou
grandes marcas na cidade de São
Paulo entre 1886 e 1903: Theodoro

Sampaio. Fruto de uma pesquisa cuidadosa, o livro traz
as realizações urbanas executadas pelo engenheiro, que se
formou em 1877 na Escola Politécnica do Rio de Janeiro
e, não contente de seu trabalho técnico, também transitou
pelo estudo da língua tupi, pela geografia e pela história.
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Ricardo Terra conseguiu encontrar
em sua obra um notável e inusitado
viés para estudar um filósofo algo

esquecido, seja pelas suas idéias, seja pela dificuldade
na sua compreensão: Kant. Aqui, ele é revestido de uma
modernidade surpreendente, que, diz Terra, antecipa
Max Weber e Habermas, a saber, a cisão artificial entre
as diferentes esferas da cultura: arte, política e ciência.
Para Kant, elas existiriam independentes e reunidas.

Editora UFRJ: (21) 2295-1535, ramal 111
www.editora.ufrj.broueditora@editora.ufrj.br

História, Memória,
Literatura - OTestemunho
na Era das Catástrofes
Márcio Seligmann-Silva (orqanizador)
Editora Unícampz FAPESP
558 páginas' R$ 54,00

O livro reúne uma coleção de ensaios
sobre um tema cada vez mais delicado
e próximo a nós: o testemunho. Cada

pesquisador analisa o impacto do teor testemunhal, em
que se coloca em xeque a noção de realidade, quando o
assunto são as situações-limites nas quais o ser humano é
exposto. Assim, artigos discutem o Holocausto, Auschwitz,
as imagens do terror, etc., sem deixar de lado o aspecto
brasileiro, em especial nos anos 70. Um livro de referência.

Editora Unicamp: (19) 3788-7728/7786
www.editora.unicamp.brouvendas@editora.unicamp.br

Ecótonos nas Interfaces
dos Ecossistemas Aquáticos
Raoul Henry (orqanlzador)
RiMa Editora' Fundibio
360 páginas' R$ 39,00

Eis um estudo pioneiro de Raoul
Henry, que contou com o apoio da

'-----'-'-----,,----:::L' FAPESP, sobre a Ecologia de Águas
Continentais, cobrindo uma lacuna

importante para os pesquisadores dessa área. Neste
volume: "Zooplâncton e Características Limnológicas da
Planície de Inundação do Rio Paraná"; ''A Comunidade
Zooplanctônica ao Longo de Gradientes Longitudinais
do Rio Paranapanema"; entre outros.

RiMa Editora: (16) 272-5269
martes@terra.com.br ou vendas@rimaeditora.com.br

RiMa Editora: (16) 272-5269
martes@terra.com.br ou vendas@rimaeditora.com.br

A Inexistência da Terra Firme
- A Imigração Galega
em São Paulo, 1946-1964
Elena Pájaro Peres
Edusp' Imprensa Oficial' FAPESP
424 páginas' R$ 62,00
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A pesquisadora, com sua experiência
pessoal de filha de galegos e brasileiros,
traz à luz essa onda migratória pouco

estudada, ao contrário de italianos e japoneses. As várias
peculiaridades do povo espanhol, com todas as suas muitas
especificidades regionais, ganha um complicado r quando
o assunto são os espanhóis provenientes da Galícia.
Surge daí e "deslocado" em sua própria pátria no Brasil.

Edusp: (11) 3091-4008/4150
www.usp.br/eduspouedusp@edu.usp.br

Odontogeriatria -
Noções de Interesse Clínico
Ruy FonsecaBrunetti
Fernando Luiz Brunetti Montenegro
Artes Médicas - Divisão Odontológica
500 páginas' R$ 236,50

Um ramo muito específico da
odontologia ganha um manual muito

precioso para os vários pesquisadores, com uma
reunião vasta de artigos sobre o tema ligado à terceira
idade: "O Conceito Atual da Medicina Bucal"; "Interações
entre Medicina e Odontologia"; "Distúrbios Bucais
na Terceira Idade"; "Plano de Tratamento Integrado em
Odontogeriatria"; "Revisão sobre Disfunções de ATM na
Terceira Idade"; "Nutrição na Terceira Idade"; entre outros.

Editora Artes Médicas: 0800-559033 (atendimento ao consumidor)
www.artesmedicas.com.brouartesmedicas@artesmedicas.com.br
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