
Aquisições de abril 

 

A Miguelina e o Crumélio, muito cinzento VIDAL, Rafael  

Diário de um banana: as memórias de Reg Heffley KINNEY, Jeff 

Destruição criativa na educação superior: construindo modelos inovadores e 
sustentáveis para além da crise econômica 

REIS, Fábio  

Filhos ilustres de Resende: patronos da Academia Resendense de História Academia Resendense de História 

Luz que não se apaga: a trajetória de um educador: biografia do professor 
Antonio Esteves 

CALAES, Virgínia 

Qual paraíso?: turismo e ambiente em Bonito e no Pantanal BANDUCCI JÚNIOR, Álvaro 

Turismo e antropologia: uma introdução  BURNS, Peter M. 

Lazer e ciências sociais: diálogos pertinentes BRUHNS, Heloisa Turini 

O louco do meu bairro  FLORA, Anna 

Crônicas  CAMPOS, Paulo Mendes 

Perseguição MARTINELLI, Tânia Alexandre 

A marca de uma lágrima BANDEIRA, Pedro 

Minidicionário Antonio Olinto: inglês-português, português-inglês OLINTO, Antonio 

Mariana BANDEIRA, Pedro 

Ivan, el terrible CÉSARIS, Delia María de 

Sherlock Holmes: two plays ESCOTT, John 

1808: como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta 
enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil  

GOMS, Laurentino  

Conversando com Deus: um diálogo sobre os maiores problemas que afligem a 
humanidade 

WALSCH, Neale Donald 

Conversando com Deus: um diálogo sobre as preocupações e verdades do 
mundo moderno 

WALSCH, Neale Donald 

Conversando com Deus: o final de um diálogo incomum traz lições essenciais 
para quem busca a elevação espiritual 

WALSCH, Neale Donald 

Pare de reclamar, comece a viver SCHLESSINGER, Laura 

O paradoxo do sucesso: um livro de renovações para líderes O'NEIL, John R.  

Como ser feliz o tempo todo: a sabedoria de Yogananda YOGANANDA, Paramhansa 

Karma e reencarnação: a sabedoria de Yogananda YOGANANDA, Paramhansa 

Vinho para o sucesso profissional: como usar a bebida da moda no mundo dos 
negócios, na carreira e na política 

OLIVEIRA, Regis Gehlen 

Emoções tóxicas: como se livrar dos sentimentos que fazem mal a você STAMATEAS, Bernardo 

Santa Cabeça: 190 anos de história CUNHA, Pedro de Almeida 

 


