
Cidades turísticas:
identidades e cenários 
de lazer
Maria da Glória Lanci da Silva
Editora Aleph
192 páginas / R$ 37,00

Poucos param para pensar o que 
faz uma cidade ganhar o epíteto 
de “turística”, visto quase como um

dado natural. Essa obra mostra que a pergunta para a
questão é bem mais complicada e tem contornos sutis.
A grande problemática abordada pela autora é o como e
em que medida os valores estéticos tornam uma cidade
turística em particular, partindo da análise de casos.

Editora Aleph (11) 3743-3202
www.editoraaleph.com.br

Descobrindo o Universo
Sueli Viegas e Fabíola de Oliveira
Edusp 
384 páginas / R$ 55,OO

O estudo é uma reunião de artigos
escritos por pesquisadores do Núcleo
de Excelência Galáxias: Formação,
Evolução e Atividade (NexGal), do

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do IAG-USP 
e do Observatório Nacional, entre outros. O tema é dos
mais abrangentes: a história do Universo, de sua gênese
até o presente da nossa galáxia. Para tanto, os vários
artigos apresentam, de forma compreensível ainda que
aprofundada, o trabalho feito por pesquisadores
nacionais sobre esse campo complexo, em si um bom
motivo para a leitura do estudo.

Edusp – Editora da Universidade de São Paulo (11) 3091-4150
www.usp.br/edusp

Planejamento ambiental:
teoria e prática
Rozely Ferreira dos Santos
Oficina de Textos
184 páginas / R$ 77,00 

Indo da teoria à prática com precisão,
este volume trata de todos os vários
assuntos pertinentes ao exercício 

do planejamento ambiental: organização, escalas, áreas,
temas, avaliação de impactos, cenários, indicadores
ambientais, bem como informa aos leitores como se
pode integrar informações, tomar decisões e inserir a
participação pública em todo esse processo delicado.

Oficina de Textos (11) 3085-7933
www.ofitexto.com.br

Estudando o invisível:
William Crookes e a 
nova força
Juliana Mesquita Hidalgo Ferreira
Educ / FAPESP
566 páginas / R$ 49,00

Se hoje os chamados fenômenos
paranormais povoam os programas

populares da TV, no século 19 eles inflamaram e muito
a imaginação dos cientistas. Entre os vários sábios que
se dispuseram a verificar a suposta veracidade desses
elementos está William Crookes, aqui descrito neste
livro fascinante. Da mesma editora, temos Conceitos 
e fontes do Tratado da Esfera, de Walmir Cardoso.

Educ (11) 3873-3359
www.pucsp.br/educ
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Métodos quantitativos 
em medicina
Eduardo Massad, Renée Menezes, Paulo
Silveira, Neli Regina Ortega
Editora Manole
562 páginas / R$ 89,00

Um livro de escopo amplo que 
disseca todos os elementos das 
técnicas quantitativas aplicáveis na

área de saúde. Reunindo um grupo de especialistas das
áreas de medicina, física, matemática, estatística e
engenharia, o estudo emprega conceitos de modelagem
matemática aplicados à biomedicina, discute questões
ligadas aos problemas de probabilidade e apresenta estudos
sobre a propagação de epidemias no espaço geográfico.

Editora Manole (11) 4196-6000
www.manole.com.br

Estação Ecológica 
Juréia-Itatins: ambiente 
físico, flora e fauna
Otavio A.V. Marques e Wânia Duleba
Holos, Editora / FAPESP
384 páginas / R$ 60,00

Com 80 mil hectares, a Estação
Ecológica Juréia-Itatins, reserva que
está localizada no litoral sul do

Estado de São Paulo, foi formada ao longo de 80 milhões
de anos e, hoje, é uma das mais importantes unidades 
de conservação da região Sudeste. Infelizmente, poucas
décadas de contato humano colocam esse tesouro em
risco. Este livro traz toda a riqueza a ser preservada.

Holos, Editora (16) 639-9609 
www.holoseditora.com.br
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