A Biblioteca Antonio Koury (Tribunal Sede)
divulga novos livros da “Coleção Otávio
Mendonça”.

A leitura torna o homem completo; a conversação
torna-o ágil; e o escrever dá-lhe precisão.

Francis Bacon

O acervo é composto de livros de literatura
nacional e estrangeira, história política e
social, biografias, artes e jurídicos.

.

Esperamos sua visita!
John Locke
.

Horário de funcionamento da Biblioteca de 8:00 hs às 14:00 hs.
E-mail: biblioteca@tpa.jus.br – Ramal: 3336 / 3325
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Louis Fischer é especialista em assuntos soviéticos foi para a Rússia em 1922, na qualidade de jornalista
americano, e aí viveu quatorze anos e voltou à União Soviética em 1956 e 1961, como visitante. É autor de
numerosos livros referentes ao assunto, entre eles, a sua autobiografia “A Vida e Lenine,” obra que recebeu
o National Book Award.

Nestas suas reflexões de um biólogo prisioneiro, Jean-Marie Pelt salta da ecologia para a
economia, a antropologia, a sociologia e o conjunto de ciências sociais.
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Os 19 ensaios que compõem esta coletânea examinam a presidência dos Estados Unidos
como uma instituição integralmente relacionada com outras instituições e agentes políticos do
cenário sócio-político norte-americano

O autor expõe neste livro, segundo sua visão, a Amazônia a partir de sua origem e do relato
lendário que lhe deu o nome.
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Caxias, aqui, é visto na plenitude de sua atuação na vida do país, no complexo de sua presença, quer na
guerra, quer na paz, ou na fronteira ou no gabinete e não em episódios fragmentada atuação pessoal. O que
interessa é o conhecimento e a inteligência do insuperável papel que desempenhou na via política do segundo
império, em destaque, sem competição, apesar da existência atuante de outras grandes figuras da época.

Desde sua primeira publicação em 1945, a História Econômica do Brasil despertou um interesse
crescente; suas sucessivas reedições e a atualização que sofreu em 1970 a confirmam como
contribuição fundamental para a historiografia brasileira.
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Agrippino Grieco, segundo Jorge Amado, “foi durante muito tempo o melhor selecionador de valores que
a crítica nacional possuiu”.

Os estudos e ensaios publicados neste livro têm em comum a preocupação predominante de
mostrar os aspectos novos da vida política e da economia no Brasil e na América Latina.
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O autor deste livro, Divaldo Suruagy, político, narra sua convivência com outro político, Rui
Palmeira em alguns momentos de grandes decisões, em instantes que exigiam a presença de um líder
sereno.

Esta obra é enriquecida com documentos de grande valor, até aqui desconhecidos. Entre outras
coisas, acrescenta à obra de Machado de Assis seus primeiros versos alexandrinos – tradução de um
poema de um exilado francês, a poesia “Elvira.”. O livro é divido em 4 volumes. Este é o primeiro
– APRENDIZADO.

