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História do Lance!
Mauricio Stycer  
Alameda Casa Editorial  
320 páginas, R$ 46,00

Mauricio Stycer não só conta a história do 
jornal Lance!, o momento de sua criação 
e a sua forma de cativar o público como 
também traça um panorama histórico 
da mídia esportiva, revelando os modelos 
empresariais de gestão e de sucessão de 
algumas das empresas que veem no espor-
te algo a ser explorado do ponto de vista 
comercial e instrumental.

Alameda Editorial (11) 3862-0850
www.alamedaeditorial.com.br

A Igreja Universal e seus 
demônios
Ronaldo de Almeida  
Editora Terceiro Nome/FAPESP  
152 páginas, R$ 28,00

Em seu livro, o antropólogo Ronaldo Al-
meida, que estuda há quase 20 anos as 
religiões pentecostais, faz um resumo da 
expansão do pentecostalismo no Brasil 
e examina uma das protagonistas desse 
crescimento, a Igreja Universal do Reino 
de Deus, mostrando como o antagonismo 
com outras religiões (em especial a um-
banda) é fundamental para a Universal 
definir sua identidade.

Editora Terceiro nome (11) 3816-0333
www.terceironome.com.br

O labirinto enunciativo  
em Memorial de Aires

Adriana da Costa Teles 
Annablume Editora  
148 páginas, R$ 21,75

A autora debate com a crítica que inter-
pretava o último romance de Machado de 
Assis à luz do momento peculiar vivido 
pelo escritor que se encontrava idoso, viú-
vo e aposentado. Contrariando as leituras 
decadentes deste romance-diário, Adriana 
analisa o percurso narrativo preciso do es-
tilo machadiano e propõe novos caminhos 
de leitura da obra.

Annablume (11) 3812-6764
www.annablume.com.br

Abolicionistas brasileiros  
e ingleses 
Antonio Penalves Rocha 
Editora Unesp  
448 páginas, R$ 65,00

Antonio Rocha demonstra em seu livro co-
mo Joaquim Nabuco e a Sociedade Britânica 
e Estrangeira contra a Escravidão promove-
ram-se mutuamente. O ingrediente interes-
sante do livro são as fontes utilizadas pelo 
historiador que geralmente são pouco ou 
nunca analisadas, como a correspondência 
entre o líder abolicionista e a Sociedade con-
tra a Escravidão, além do jornal Rio News.

Editora unesp (11) 3242-7171
www.editoraunesp.com.br

Adeus ao trabalho?
Ricardo Antunes 
Cortez Editora  
200 páginas, R$ 32,00

Em sua 13ª edição revista e ampliada, Adeus 
ao trabalho? traz três novos textos que dão 
continuidade à sua temática. O autor pro-
cura apreender como se configura hoje a 
classe trabalhadora, reconhecendo que se 
modificam continuamente as formas de 
organização do trabalho e da produção em 
escala nacional e internacional. Sua questão 
central é: a categoria trabalho ainda pode 
ser dotada de estatuto de centralidade no 
universo da práxis humana?

Cortez Editora (11) 3864-0111
www.cortezeditora.com.br

Uma nação com alma de igreja
Carlos Eduardo Lins da Silva (Org.) 
Editora Paz e Terra 
288 páginas, R$ 36,00

O livro reúne artigos que resultaram do traba-
lho de pesquisa desenvolvido no Instituto de 
Estudos Econômicos e Internacionais (Unesp) 
e analisam as relações da religiosidade com a 
formulação e execução de políticas públicas 
nos EUA e, entre outros temas, a forma como 
a direita religiosa se organizou politicamente 
no país a partir dos anos 1970 e acabou obten-
do o controle do Partido Republicano durante 
o governo de George W. Bush.

Editora Paz e Terra (11) 3337-8399
www.pazeterra.com.brfo

T
o

s
 E

D
u

A
r

D
o

 C
E

s
A

r


