livros

O regime de Bretton Woods:
origens, instituições e
significado
Nelson Giordano Delgado
Mauad X / UFRRJ
286 páginas, R$ 42,00

Este livro traça a gênese e o significado
do regime de Bretton Woods. Enfatiza
elementos como a hegemonia dos EUA,
a presença da Guerra Fria, a mudança
nas relações entre Estado e mercado e a
adequação do Gatt para a liberalização
comercial, e as características e limites
desse tipo de liberalização.
Mauad Editora (21) 3479-7422
www.muad.com.br

Tradições e modernidades
Marcelo Ridenti e Hebe Mattos (orgs.)
FGV Editora / Faperj
320 páginas, R$ 52,00

Tradição e modernidade são duas palavras
que geraram muitos debates nos últimos
anos. Neste livro são categorias dinâmicas, flexionadas no plural e em constante
diálogo. A cultura surge como força política, possibilidade para a compreensão dos
processos de modernização. Mais do que
discussões conceituais, os textos enfatizam
ações dos agentes sociais.
Editora FGV (21) 3799-4427
www.fgv.br/editora

Petróleo: exploração, produção
e transporte

fotos Eduardo Cesar

Carol Manzoli Palma
Millennium Editora
224 páginas, R$ 46,00

Pesquisa feita com apoio da FAPESP
reúne reflexões sobre o petróleo, sua
história, a legislação ambiental, o novo
marco regulatório por causa da descoberta na camada pré-sal. Também analisa
sua exploração e produção; as matrizes
de energias renováveis; o transporte; as
convenções internacionais e as contribuições da jurisprudência nacional e
internacional.
Millennium Editora (19) 3229-5588
www.millenniumeditora.com.br

Consumo na base da pirâmide:
estudos brasileiros
Angela da Rocha e Jorge Ferreira
da Silva (orgs.)
Mauad X / PUC-Rio
256 páginas, R$ 47,00

Neste livro, os organizadores reúnem pesquisas e estudos de diversos especialistas
sobre o consumidor pobre no Brasil, mostrando que, em pouco mais de uma década,
20 milhões de brasileiros ingressaram no
mercado como consumidores e nos próximos 10 anos cerca de outros 20 milhões
atravessarão a linha que separa os excluídos
daqueles que participam do mercado. Como
salientam, esses novos consumidores estão
mudando a face do consumo no país.
Mauad Editora (21) 3479-7422
www.mauad.com.br

Passos de Drummond
Alcides Villaça
Editora Cosac Naify
146 páginas, R$ 63,00

Alcides Villaça traça um meticuloso, inteligente e vivo painel crítico-analítico da
poética de Carlos Drummond de Andrade. Composto por cinco ensaios, o volume traz instigantes análises de alguns
dos poemas centrais da obra do poeta
mineiro, dando várias “janelas” de leitura
da obra drummondiana.
Editora Cosac Naify (11) 3218-1444
www.cosacnaify.com.br

Arte, clínica e loucura
Elizabeth Araújo Lima
Summus / FAPESP
248 páginas, R$ 55,90

O livro mostra que, enquanto no século XIX
a arte era vista como empecilho à recuperação do doente mental, passou a ser vista
como terapia. O louco passou a dar vazão à
sua criatividade, o que acabou por produzir
obras de arte, como as de Arthur Bispo do
Rosário. A autora também analisa a produção de artistas que utilizaram a loucura,
como Machado de Assis e Anita Malfatti.
Editora Summus (11) 3865-9890
www.summus.com.br
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