LIVROS

Enciclopédia agrícola
brasileira - vol.V

Genômica
Luís Mir (organizador)
Editora Atheneu
1.288 páginas / R$ 197,00

O estudo imenso funciona como
uma iniciativa enciclopédica
de integrar a questão genômica a
questões básicas de natureza médica,
agrária e ambiental. Reunindo
os maiores especialistas brasileiros na complexa área,
traz artigos como: "O Projeto Genoma Humano",
"Fundamentos de biologia molecular", "Aconselhamento
genético na era genômica", "Genômica e erros inatos
do metabolismo", entre muitos outros. O livro
deverá ser lançado nas próximas semanas.
Editora Atheneu (11) 3331-9186
www.edathe@terra.com.br

Globalização e estrutura
urbana

ENCICLOPÉDIA
AGRÍCOLA
BRASII.tIRA

Um trabalho impressionante,
que foi iniciado em 1989, por determinação
do professor Humberto de Campos, e que reuniu um
grupo de pesquisadores e professores da Escola Superior
de Agricultura Luiz de Queiroz, em Piracicaba. Editada
agora pela Editora da Universidade de São Paulo, traz
uma súmula do conhecimento sobre a agronomia
brasileira, uma iniciativa pioneira que, além de elencar
os principais saberes internacionais, traz os nacionais.
Edusp - Editora da Universidades de São Paulo (11) 3091-4150
edusp@edu.usp.br

Sueli Schiffer
Hucitec/FAPESP
308 páginas / R$ 55,00

O livro é uma reunião de textos
resultantes da pesquisa São Paulo:
Globalização da Economia e
Impactos na Estrutura Urbana, que teve como objetivo
revelar a extensão do papel da Região Metropolitana
paulistana na inserção nacional do processo de
internacionalização da economia. Entre os textos:
"Globalização e trabalho", de Jacob Gorender;
"O mercado de trabalho sob a globalização", de Maria
Cristina Cacciamali; "Guerra fiscal entre estados" etc.
Editora Hucitec (11) 3083-7419
www.hucitec.com.br

Aristeu Mendes Peixoto (coord.), Júlio
Inglez de Souza, Klaus Reichardt, José
Molina Filho, Francisco Ferraz de Toledo
Edusp/FAPESP
512 páginas / R$ 72,00

Curso básico de terminologia
Lidia Almeida Barros
Edusp
296 páginas / R$ 35,00

Um trabalho inédito em língua
portuguesa, o livro reúne
os conhecimentos fundamentais
da terminologiaa, área do saber
que estuda como se desenvolve o
vocabulário dos setores científicos e técnicos, fornecendo
os subsídios necessários para o entendimento da matéria
nos países lusófonos. A obra analisa os fundamentos
da terminologia até o estado atual, ajudando
na compreensão do tema e na aquisição do saber.
Edusp - Editora da Universidade de São Paulo (11) 3091-4150
edusp@edu.usp.br

Introdução à química
ambiental

Neuropsicologia hoje

Júlio César Rocha, André Henrique Rosa,
Arnaldo Alves Cardoso
Bookman
160 páginas / R$ 44,00

Vivian Maria Andrade, Flávia Heloísa
Dos Santos, Orlando Bueno
Artes Médicas
456 páginas / R$ 68,50

Neuropsicologia
Hoje

Tomando um caminho inovador,
ou seja, a análise descritiva da
chamada química ambiental, os autores ensinam os
leitores a entender a composição e o comportamento do
solo, da água e do ar, as interações entre esses sistemas e
de que forma, o mais importante, eles são influenciados
pelas atividades humanas. Um lançamento que supre
uma lacuna importante desse novo ramo de estudos.

Um livro referencial para os
estudiosos do assunto, mostrando,
de forma abrangente, os principais
momentos da evolução humana
(infância, adultez e envelhecimento), trazendo
protocolos de avaliação, estudos de casos e um rol dos
testes padronizados para as especificidades da população
brasileira. Entre os temas, a questão da memória.

Artmed Editora (11) 3062-3757
www.artmed@artmed.com.br

Editora Artes Médicas (11) 221-9033
www.artesmedicas.com.br
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