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The Feminism Book
Quem não gostaria de saber antecipadamente dos percalços e dificuldades da jornada? Por certo, todos gostaríamos.
Procurando resguardar a juventude de riscos desnecessários, o autor mostra a partir de experiências próprias e alheias que
existe um meio de minimizar - e até mesmo evitar - situações e experiências negativas que, com a dose certa de
conhecimento, aconselhamento e boas atitudes, podem ser evitadas. Do domínio próprio ao relacionamento com Deus; da
autoestima às escolhas diárias; do gerenciamento de tempo, talento e recursos aos impulsos sexuais, o autor procura
abordar o máximo de detalhes importantes da vida de um jovem.

Leaving Microsoft to Change the World
Priscille Sibley’s The Promise of Stardust is a haunting and unforgettable debut novel about life and death and love, set
against a moral dilemma that may leave you questioning your own beliefs. Matt Beaulieu has loved Elle McClure since he
was two years old. Now married and expecting their first child, Elle suffers a fatal accident. To keep the baby alive, Matt
goes against his wife’s wishes and keeps his wife on life support. But Matt’s mother thinks that Elle should be euthanized,
and she’s ready to fight for what she believes is the right thing. A stunning, compassionate examination of one of the most
intricate ethical issues of our time, The Promise of Stardust, will stay with you, long after the last page has been read.
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Therapeutic Worlds
Available January 2006 Genuine spirituality is rooted in our ability to be fully human, and nowhere is this more fully seen in
our relationships with others. Focusing on marriage relationships, here priest/psychologist Padovani offers couples solid and
practical advice gleaned from his thirty plus years as a counselor.

Diário de um fescenino
Um grande detonador de brigas entre o casal podem ser as dificuldades financeiras. Para o autor, a causa desses
desentendimentos é a falta de conversa em família sobre dinheiro. Em geral o casal só fala sobre o assunto quando a
bomba já estourou. E, como não discute a questão a dois, a maioria não faz um orçamento, não guarda dinheiro para
atingir suas metas (ou, pior ainda, cada um tem seu objetivo, que o outro não conhece), não tem planos para a
manutenção de seu padrão de vida no futuro, toma decisões de compra sem refletir, investe mal o dinheiro que eles
suaram tanto para ganhar. Segundo o autor, é possível mudar esse quadro se houver vontade e compromisso do casal, seja
qual for seu orçamento. Com sugestões para casais em qualquer fase do relacionamento, dos namorados aos casais com
filhos adultos, 'Casais inteligentes enriquecem juntos' procura mostrar diferentes estratégias para formar uma parceria
inteligente, ao longo da vida, na administração das finanças da família. Ele traz também testes que avaliam a capacidade
do casal em construir riqueza.

Guia Millôr da história do Brasil
The Zurich Axioms (Harriman Classics)
Discover more than 85 of the most important ideas, movements, and events that have defined feminism and feminist
thought throughout history with this original, graphic-led book. Using the Big Ideas series' trademark combination of
authoritative, accessible text and bold graphics, this book traces feminism and the feminist movement from its origins,
through the suffragette movement of the 19th century, to recent developments such as the Everyday Sexism Project and
the #MeToo movement. Entries explore and explain each idea, placing them in their social and cultural context. Packed
with inspirational quotations, profiles of key individuals and turning points, and flowcharts and infographics explaining the
most significant concepts clearly and simply, The Feminism Book is perfect for anyone with an interest in female
empowerment.
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Contos Novos
"Sou um humanista. Isso não significa ser bonzinho ou acreditar que o homem é bonzão. Significa apenas que aceito o
homem como é — medroso, primário, invejoso, incapaz, acertando por acaso e errando por vaidade: meu irmão." Veja, 28
de novembro de 1979"Que a História se repete todo mundo sabe. Mas, pô, podia se repetir um pouco menos!" Veja, 2 de
março de 1977Se um Guia pressupõe um certo didatismo, aqui a palavra de ordem é a irreverência. Grande pensador da
sociedade de seu tempo, por praticamente 7 décadas, e por que não de épocas futuras, Millôr Fernandes se dedicou a
escrever e a desenhar o homem e o mundo que nos cerca, em vários veículos nacionais de comunicação. Com textos,
desenhos, frases inesquecíveis, Millôr descreveu nossa realidade nua e crua. Aqui, temos, então, uma seleção inédita, um
grande panorama da produção de Millôr, que passa pelos principais temas da história do Brasil.Segundo Millôr, "A história
não é uma tragédia, nem se repete como farsa. Pois, individual ou coletivamente, é apenas, e sempre foi, uma velhacaria".
Afinal, a história é um conjunto de coisas velhas ou uma patifaria? As duas coisas. No jogo ambíguo feito com a palavra
"velhacaria", Millôr Fernandes resume o Guia Millôr da história do Brasil, que reúne, frente a uma produção impressionante,
uma pequena parte de sua obra, entre charges, frases, pensamentos e textos que revelam uma versão peculiar sobre o
passado e o presente do Brasil.Este Guia, dividido em cinco partes — Profunda base histórica, Notas de um brazilianist,
Rolim, o pensa dor, Fomos bigodeados e Acorda, Brasil! — e que compreende 45 anos dos mais de 70 de contribuição
artística ao jornalismo brasileiro, não pretende ser um livro de história. Mas, sim, simplesmente Millôr! Na primeira parte,
traz noções gerais sobre a formação política e social do Brasil. Nas três seguintes, temos a visão do autor sobre a história
do país, indo de Pedro Álvares Cabral ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

The Love Dare
To lead is not to be “the boss,” the “head honcho,” or “the brass.” To lead is to serve. Although serving may imply
weakness to some, conjuring up a picture of the CEO waiting on the workforce hand and foot, servant leadership is actually
a robust, revolutionary idea that can have significant impact on an organization’s performance. Jim Hunter champions this
hard/soft approach to leadership, which turns bosses and managers into coaches and mentors. By “hard,” Hunter means
that servant leaders can be hard-nosed, even autocratic, when it comes to the basics of running the business: determining
the mission (where the company is headed) and values (what the rules are that govern the journey) and setting standards
and accountability. Servant leaders don’t commission a poll or take a vote when it comes to these critical fundamentals.
After all, that’s what a leader’s job is, and people look to the leader to set the course and establish standards. But once that
direction is provided, servant leaders turn the organizational structure upside down. They focus on giving employees
everything they need to win, be it resources, time, guidance, or inspiration. Servant leaders know that providing for people
and engaging hearts and minds foster a workforce that understands the benefits of striving for the greater good. The
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emphasis is on building authority, not power; on exerting influence, not intimidation. While many believe that servant
leadership is a wonderful, inspiring idea, what’s been missing is the how-to, the specifics of implementation. Jim Hunter
shows how to do the right thing for the people you lead. A servant leader or a self-serving leader: Which one are you? With
Jim Hunter’s guidance, everyone has the potential to develop into a leader with character who leads with authority. From
the Hardcover edition.

The Adventist home
This insightful book introduces the most important trends, people, events, and products of popular culture in Latin America
and the Caribbean. • Explores controversial issues like censorship, gender, cultural imperialism, and globalization • Allows
for cross-cultural comparisons between Latin America, the Caribbean, and the United States • Enables quick access to areas
of interest through well-organized entries and helpful topic introductions • Features a discussion on the influence of modern
technologies—the Internet, social media, and video games—in Latin American cultures • Provides substantial citations and
references on each element of popular culture

A arte da guerra
Com um texto claro e acessível, Os segredos dos casais inteligentes vai transformar a maneira como você e seu
companheiro lidam com o dinheiro e planejam as finanças, independentemente de qual seja a renda familiar. Consagrado
autor de Casais inteligentes enriquecem juntos, Gustavo Cerbasi apresenta neste livro as melhores estratégias para
garantir um futuro próspero sem comprometer a qualidade de vida no presente. Com dicas práticas e exemplos baseados
em casos reais, ele aborda temas como aposentadoria, planos de investimento, orçamento mensal e, em especial, a
necessidade de separar parte da renda para emergências e outra para o lazer e o bem-estar. Cerbasi derruba várias
crenças do senso comum sobre como enriquecer e traz respostas surpreendentes para questões polêmicas: • Como
economizar sem abrir mão do conforto? • Quanto poupar para garantir o futuro? • Quais são os melhores investimentos? •
Abrir um negócio com o parceiro atrapalha o relacionamento? • O casal deve ter uma conta conjunta ou duas separadas? •
É melhor comprar ou alugar um imóvel? • Qual regime de separação de bens é mais indicado? • Declaração de Imposto de
Renda: juntos ou separados? • Como conversar sobre dinheiro sem começar uma briga?

No cinema
Quando pensamos em conquistar a tão sonhada independência financeira, um dos maiores desejos é descobrir como ficar
rico e ter uma vida confortável. São diversas as formas procuradas: Como ficar rico sem trabalhar; ficar rico na internet;
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livros que contam a história de pessoas pobres que ficaram ricas e até absurdos como fazer um pacto para ficar rico. O que
as pessoas não sabem é que a receita básica para alcançar esse objetivo é muito mais simples e está ao alcance de todos.
Para ficar rica, uma pessoa não precisa de mágica ou sorte, mas de mudanças de hábitos. No momento que você faz uma
mudança de hábito sua vida começa a prosperar e o dinheiro começa a aparecer. Essa mudança de hábito se resume em
etapas básicas: Economizar dinheiro; poupar dinheiro; procurar novas fontes de renda; substituir maus hábitos e investir
suas economias. Essa é a regra fundamental para quem sonha em ficar rico: de nada adianta ganhar muito dinheiro, se
você gasta muito dinheiro. Para ficar rico é preciso poupar, aumentar sua renda e patrimônio e ter controle para não gastar
na mesma proporção que seu dinheiro cresce. Neste livro vamos tratar das principais mudanças de hábitos que podem te
ensinar como ficar rico.

Os segredos dos casais inteligentes
The original manuscript of one of Dickens' greatest novels, newly photographed and reproduced in colour and at actual
size.

Study Guide for Come Into My Trading Room
STUDY GUIDE FOR Come Into My Trading Room A Complete Guide to Trading You can read Come Into My Trading Room: A
Complete Guide toTrading in a few days, but you cannot expect to master everyaspect of that invaluable book until you
work through it. StudyGuide for Come Into My Trading Room: A Complete Guide to Tradingwill help you learn the profitable
methods and techniques of ComeInto My Trading Room before risking a dollar in the markets. Study Guide for Come Into My
Trading Room: A Complete Guideto Trading parallels the actual book, challenging you at everystep with questions that
make you focus on all the important areasof trading. Some tests are pencil-and-paper, others have you workwith charts, but
all prepare you to make crucial decisions. This Study Guide will: Quiz you on the essentials of trading–choosing themarkets
to trade, finding holes in the Efficient Market Theory, andovercoming common obstacles to success Make you aware of
psychological blind spots that lead tolosing Test your knowledge of charting and computerizedindicators Explore trading
systems, day-trading, and advanced concepts,such as Impulse trading and SafeZone stops Ask questions about money
management, record-keeping, andmanaging time Challenge you with eight case studies where you choose entryand exit
points and get graded for your performance The best trading strategies, techniques, and tools are only asgood as your
understanding of them. Pick up this Study Guide forCome Into My Trading Room: A Complete Guide to Trading andconvert
Dr. Elder's methods into your own powerful and profitabletools.

1001 TV Series
Page 5/16

File Type PDF Casais Inteligentes Enriquecem Juntos
If you have outstanding balances on your credit cardsdon't have assets in your own nameare saving instead of investing,
then chances are you're not rich and not living the life you want. Without your awareness, behaviors learned as a girl are
preventing you from becoming a woman who is financially independent and free to follow her dreams. Now, with the same
frank advice and empowering information that made Nice Girls Don't Get the Comer Office a bestseller, Lois Frankel tackles
the 75 financial mistakes that keep women from having the wealth they deserve. She isolates the messages about money
given to little girls that little boys never hear. Then she helps you discover the financial thinking that is keeping you stuck in
old patterns, dependent relationships, and jobs where you earn less than you deserve. Once you get to the root of the
problem, Frankel helps you solve it-with fabulous results. Her coaching tips help you take control of your finances and make
more money than you ever thought possible. Do you make these "nice girl" mistakes? * Mistake #4: Not playing to win.
Being polite, quiet, and fair to a fault is playing the financial game "like a girl." * Mistake #10: Choosing to remain
financially illiterate. Knowledge is power. Learn to manage your major purchases, investments, and banking. * Mistake #20:
Spending as an emotional crutch. Understand your emotions; don't make purchases just to lift your spirits. * Mistake #45:
Saving instead of investing. Fear can keep your funds in low-interest accounts. Get educated about investing. Get wealthy.
Frankel gives you the financial savvy to change negative behaviors, make smart money choices, and embrace the life you
want sooner than you think.

Hábitos Para A Riqueza
This bestselling author and speaker offers a companion devotional to her award-winning message, "Battlefield of the Mind."

The Complete Idiot's Guide to Game Theory
AUTOR VENCEDOR DO PRÊMIO CAMÕES 2014!Neste belo livro de memórias que se lê como um romance, recriam-se quinze
anos da vida de um poeta jovem e os ambientes em que passou seus dias, da adolescência no Rio de Janeiro ao fim da
mocidade, como diplomata, em Lisboa. Poucas vezes Alberto da Costa e Silva se olha ao espelho. Quase sempre é nos
outros que ele se vê. Pois estas são memórias dos outros. É este, assim, um livro de retratos, e não só daqueles que
contaram entre suas grandes amizades ou com ele compartilharam as perplexidades, as angústias, as esperanças e as
decepções da geração que saiu da infância no fim da Segunda Guerra Mundial. É também de personalidades mais velhas
com quem privou ou que conheceu, de Jorge de Lima, Manuel Bandeira e Guimarães Rosa a Juscelino Kubitschek e António
de Oliveira Salazar. Este é também um livro de encontros, ou melhor, de viagens com novas paisagens na Europa e na
África, do descobrimento por um rapaz sensível e sempre emocionado do prazer de olhar o que em cada momento lhe
coube do mundo.
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Só para Noivas
Wish you could take control of the words you speak, instead of feeling like your mouth has a mind of its own? With God's
help you can! This companion study guide to ME AND MY BIG MOUTH! takes you from, "Oh, no, I can't believe I just said
that!" to learning God's language. This book will show you how to train your mouth to speak words that will help you
accomplish all God wants for you in this life. Bestselling author Joyce Meyer emphasizes that speaking the Word of God
must be coupled with living a life of complete obedience to the Word of God in order to see the full power of God flowing in
your life. By applying the biblical truths outlined in this book, you will learn: The effect of your words in the natural realm
How to speak God's language How to break the chains of the past How to cross over to victory Plus much more! Bring your
mouth into agreement with God . . . and begin to walk in victory!

Battlefield of the Mind Devotional
This—revised and enhanced—book examines the role of finance in supporting other functional areas while fostering an
understanding of how financial decisions can create value. Corporate Finance covers areas related to estimating divisional
cost of capital; executing a financing strategy; establishing debt and dividend policies consistent with the company`s
strategy and environment; choosing between dividends and stock repurchases; managing high growth and managing
working capital. Its new topics include: - Corporate Financial Flexibility (Real options) - New Financial Instruments - Project
Finance - Acquisitions and Control - Performance Measurement and Incentive Compensation The goal of this book is to
provide a thorough understanding of how and why firms make their financial decisions the way they do and their impact on
shareholder value. The central theme of the book is Value Based Management, which assumes that maximizing shareholder
value is the governing objective of a firm. Each chapter of this new edition has detailed and real-life cases to help students
easily understand and grasp concepts. The author has also provided the case-map of the Harvard Business School to make
this book more user-friendly in classrooms. The inclusion of several new topics/cases, extensive pedagogical tools and a
finance-for-non-finance approach make this book ideal for MBA/CA/CFA/ICWA students and executive education programs.

Corporate Finance
Rufus, um escritor de sucesso, carioca e solteirão decide se aventurar a escrever algo que afirma que nunca publicaria - um
diário em que registra suas aventuras amorosas com diversas mulheres. Ele vê o rumo de sua vida mudar quando se
envolve com duas mulheres, Virna e Clorinda, e se torna personagem de outras páginas - as policiais.,/p>

A Serpente
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Além de paradigma para se pensar o processo de criação poética e ficcional, o cinema representou, para Mário de Andrade,
um novo meio cujas potencialidades de expressão artística mereceram-lhe pesquisa e estudo. O autor modernista chegou a
exercer, de forma esporádica, a crítica à sétima arte, e é uma compilação desses seus textos que estão reunidos nesta
obra.

The Ultimate Dividend Playbook
Unconditional love is eagerly promised at weddings, but rarely practiced in real life. As a result, romantic hopes are often
replaced with disappointment in the home. But it doesn’t have to stay that way. The Love Dare, the New York Times No. 1
best seller that has sold five million copies and was major plot device in the popular movie Fireproof, is a 40-day challenge
for husbands and wives to understand and practice unconditional love. Whether your marriage is hanging by a thread or
healthy and strong, The Love Dare is a journey you need to take. It’s time to learn the keys to finding true intimacy and
developing a dynamic marriage. This second edition also features a special link to a free online marriage evaluation, a new
preface by Stephen and Alex Kendrick, minor text updates, and select testimonials from The Love Dare readers. Take the
dare!

Nice Girls Don't Get Rich
Milenar tratado militar de Sun Tzu, A Arte da Guerra é tão compreensível e atual que se tornou um texto clássico. Acreditase, inclusive, que o livro tenha sido usado ao longo dos tempos por estrategistas militares como Napoleão, Adolf Hitler e
Mao Tse Tung. Hoje, o livro migrou das estantes dos estrategistas para a dos economistas, administradores, políticos,
vendedores, empresários e todos aqueles cuja meta é a vitória – em todos os níveis.Nesta edição, além dos 13 capítulos
completos, o leitor vai se aprofundar no tema com a riquíssima introdução dos professores Antonio J. B. de Menezes Júnior e
Chen Tsung Jye, ambos do curso de chinês do Departamento de Letras Orientais da USP. Outro diferencial é o prefácio de
Gustavo Cerbasi, autor de best-sellers na área de negócios como Casais Inteligentes Enriquecem Juntos e Investimentos
Inteligentes.

What the Customer Wants You to Know
From the bestselling author of What the CEO Wants You to Know? How to rethink sales from the outside in We have to face
the truth: the process of selling is broken. Customers have more choices and are under intense pressure. Yet few
companies are facing this reality. When they don't, a lingering malaise sets in. More than ever these days, the sales process
tends to be a war about price-a frustrating, unpleasant war that takes all the fun out of selling. But there's a better way to
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think about sales, says bestselling author Ram Charan, who is famous for clarifying and simplifying difficult business
problems. What the customer wants you to know is how his or her business works, so you can help make it work better. It
sounds simple, but there's a catch: you won't be able to do that with your traditional sales approach. Instead of starting
with your product or service, start with your customer's problems. Focus on becoming your customer's trusted partner,
someone he can turn to for creative, cost-effective solutions that are based on your deep knowledge of his values, goals,
problems, and customers. This book defines a new approach to selling which Charan calls value creation selling-that while
radical is nonetheless practical. VCS has been battle-tested in companies in a variety of industries, such as Unifi, MeadWestvaco, and Thomson Financial. It will enable you to: • Gain a deeper knowledge of your customer's problems •
Understand how your customer's company really makes decisions • Help your customer improve margins and drive
revenue growth • Connect sales with other key functions such as finance and manufacturing • Come up with new
customized offerings • Make price much less of an issue VCS gets you out of the hell of commoditization and low prices. It
differentiates you from the competition, paving the way to better pricing, better margins, and higher revenue growth, built
on win-win relationships that deepen over time. Someday, every company will listen more closely to the customer, and
every manager will realize that sales is everyone?s business, not just the sales department?s. In the meantime, this eyeopening book will show you how to get started.

The World's Most Powerful Leadership Principle
Escrita em 1978, A serpente é uma peça curta, de apenas um ato, e a última criada por Nelson Rodrigues. Depois de quase
um ano de casada, a ainda virgem Lígia quer desfazer o casamento e pensa em se matar. Para ajudar, sua irmã, Guida,
oferece-lhe o próprio marido por uma noite. A partir daí, a relação das duas, até então cúmplice, desmorona, revelando um
clima constante de ciúme e remorso. O ódio entre as duas atinge o limite, o que mascara o fato de que, na realidade,
ambas são vítimas.Com uma habilidade genial para ironizar e satirizar os desvios comportamentais da sociedade, Nelson
Rodrigues criou um teatro único e universal que vem atravessando décadas com a mesma vitalidade. Para celebrar o
centenário do dramaturgo, a Editora Nova Fronteira relança suas 17 peças, uma obra essencial que inaugurou e consolidou
o modernismo no teatro brasileiro.

Healing Wounded Relationships
This book is about how we started with nothing and retired financially free in less than ten years. Find out how you can do
the same. If you do not plan on working hard all of your lifethis book is for you. Why not Retire Young and Retire Rich?

The Promise of Stardust
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Com este livro, leitor conhecerá a forma de investir mais indicada para o seu perfil e descobrirá que a arte de investir está
ao alcance de todos.

Pais inteligentes enriquecem seus filhos
EDIÇÃO ATUALIZADA DE FILHOS INTELIGENTES ENRIQUECEM SOZINHOSVocê já imaginou como sua vida seria melhor se
tivesse aprendido a lidar com dinheiro e começado uma poupança aos 18 anos? Como não dá para voltar no tempo, você
pode orientar seus filhos para que eles não repitam os erros que você cometeu.Muitos pais passam anos economizando
para ajudar o filho a comprar seu primeiro carro, acreditando que, começando a vida com menos dificuldades, ele terá mais
chances de ser bem-sucedido.No entanto, o mais importante é ensinar os jovens a cuidar de seus próprios recursos, a
administrá-los de forma responsável e a usá-los para garantir um futuro próspero.Neste livro, o consultor Gustavo Cerbasi
mostra como preparar as crianças para poupar, investir e escolher suas prioridades. O autor também aponta as atitudes
erradas que os pais tomam sem perceber, como tentar suprir sua ausência com presentes e incutir nos filhos uma
mentalidade consumista.Você vai descobrir os seis princípios fundamentais da educação financeira:Valorizar: Mostre ao seu
filho que trabalhar muito nem sempre significa ganhar mais e que aquilo que sua família esbanja às vezes é tudo o que
outras pessoas têm.Celebrar: Pais que presenteiam os filhos a toda hora formam crianças que não sabem dar valor às
coisas.Orçar: Seu limite é o que você tem. Oriente seu filho sobre como controlar a mesada e explique que o cartão de
crédito não é uma "fábrica de dinheiro".Investir: Quem não tem dinheiro para comprar uma casa aluga de quem acumulou
para comprar duas. Ensine às crianças que os juros recompensam os poupadores.Negociar: Adote uma postura mais séria
quando fizer uma compra e faça com que seus filhos entendam que pechinchar é um ótimo hábito.Equilibrar: Uma vida
financeiramente saudável inclui a capacidade de poupar e também de consumir. Seu desafio é ensinar sua família a fazer
isso com equilíbrio.

How to Connect in Business in 90 Seconds Or Less
This is the ultimate book for the Netflix and boxset generation, featuring all the greatest drama series ever broadcast as
well as the weirdest game shows, controversial reality TV experiments and breathtaking nature documentaries. It is a must
for anyone who wants to know why India's Ramayan is legendary, why Roots was groundbreaking, or what the ending of
Lost was all about. Written by an international team of critics, authors, academics, producers and journalists, this book
reviews TV series from more than 20 countries, highlights classic episodes to watch and also provides cast summaries and
production details.

Dinheiro: Os segredos de quem tem
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Gain some insight into the game of life Game Theory means rigorous strategic thinking. It is based on the idea that
everyone acts competitively and in his own best interest. With the help of mathematical models, it is possible to anticipate
the actions of others in nearly all life's enterprises. This book includes down-to-earth examples and solutions, as well as
charts and illustrations designed to help teach the concept. In The Complete Idiot's Guide® to Game Theory, Dr. Edward C.
Rosenthal makes it easy to understand game theory with insights into: ? The history of the disciple made popular by John
Nash, the mathematician dramatized in the film A Beautiful Mind ? The role of social behavior and psychology in this
amazing discipline ? How important game theory has become in our society and why

The Potter's Studio Clay and Glaze Handbook
John Wood discovered his passion, his greatest success, and his life's work—not at business school or leading Microsoft's
charge into Asia in the 1990s—but on a soul-searching trip to the Himalayas. Wood felt trapped between an all-consuming
career and a desire to do something lasting and significant. Stressed from the demands of his job, he took a vacation
trekking in Nepal because a friend had told him, "If you get high enough in the mountains, you can't hear Steve Ballmer
yelling at you anymore." Instead of being the antidote to the rat race, that trip convinced John Wood to divert the boundless
energy he was devoting to Microsoft into a cause that desperately needed to be addressed. While visiting a remote
Nepalese school, Wood learned that the students had few books in their library. When he offered to run a book drive to
provide the school with books, his idea was met with polite skepticism. After all, no matter how well-intentioned, why would
a successful software executive take valuable time out of his life and gather books for an impoverished school? But John
Wood did return to that school and with thousands of books bundled on the back of a yak. And at that moment, Wood made
the decision to walk away from Microsoft and create Room to Read—an organization that has donated more than 1.2 million
books, established more than 2,600 libraries and 200 schools, and sent 1,700 girls to school on scholarship—ultimately
touching the lives of 875,000 children with the lifelong gift of education. Leaving Microsoft to Change the World chronicles
John Wood's struggle to find a meaningful outlet for his managerial talents and entrepreneurial zeal. For every highachiever who has ever wondered what life might be like giving back, Wood offers a vivid, emotional, and absorbing tale of
how to take the lessons learned at a hard-charging company like Microsoft and apply them to one of the world's most
pressing problems: the lack of basic literacy.

Casais Inteligentes Enriquecem Juntos
The author brings his innovative system of forging instant connections to the workplace, providing the fundamentals for
creating and maintaining effective business relationships.
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Invenção do desenho
Many people believe that the key to success in the stock market is buying low and selling high. But how many investors
have the time, talent, and luck to earn consistent returns this way? In The Ultimate Dividend Playbook: Income, Insight, and
Independence for Today’s Investor, Josh Peters, editor of the monthly Morningstar DividendInvestor newsletter, shows you
why you don’t have to try to beat the market and how you can use dividends to capture the income and growth you seek.

Juventude que prevalece - Sobre caminhos, escolhas, atalhos & trilhas
This book builds a fresh perspective on therapeutic narratives of intimate life. Focusing on the question of how popular
psychology organises everyday experiences of intimacy, its argument is grounded in qualitative research in Trinidad in the
Anglophone Caribbean. Against the backdrop of Trinidad’s colonial and postcolonial history, the authors map the
development of therapeutic institutions and popular therapeutic practices and explore how transnationally mobile,
commercial forms of popular psychology, mostly originating in the Global North, have taken root in Trinidadian society
through online social networks, self-help books, and other media. In this sense, the book adds to social research on the
transnational spread of a digital attention economy and its participation in the proliferation of popular psychological
discourse. Drawing on in-depth interviews with self-help readers, the book considers how popular psychology organises
their everyday experiences of intimate life. It argues that the proliferation of self-help media contributes to the
psychologisation of intimate relationships and obscures the social dimensions of intimacy in terms of gender, race,
ethnicity, and other social structures and inequalities. At the same time, the book draws on anthropological arguments
about the colonisation of consciousness in the Global South to interpret the insertion of transnationally mobile popular
psychology into Trinidadian society. An innovative contribution to scholarship on therapeutic cultures, which explores the
widely under-researched dissemination of popular psychology in the Global South, the book adds to a sociological
understanding of the ways in which therapeutic narratives of self and intimate relationships come to be incorporated into
everyday experience. As such, it will appeal to scholars of cultural studies, anthropology, and the sociology of gender,
sexuality, families, and personal life.

Como organizar sua vida financeira
Você namora e de repente percebeu que nunca tinha algo semelhante por ninguém, uma vontade de estar 24 horas ao
lado dele. Finalmente, num lindo dia, ele pede "sua mão" em casamento! Romântico, não é mesmo? Por mais romântico
que seja, é preciso encarar esse momento com muita seriedade e maturidade. Em seu terceiro livro, Eveline aborda vários
temas especialmente para você que está prestes a subir no altar: responsabilidade financeira, pecado durante o noivado,
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aprovação de Deus, entre muitos outros assuntos. Só para noivas, com a leveza e simplicidade que é peculiar à autora,
aborda algumas questões que geram dúvidas nas meninas, sobre tudo cristã que estão se preparando para realização de
um dos maiores sonhos, o casamento. O livro, de uma forma descontraída, ressalta pontos e fatores que precisam ser
observados e considerados tanto pelos rapazes quanto pelas moças, que são, neste caso, o lado mais vulnerável e sensível
da relação. Com conselhos norteados pela palavra de Deus, Eveline Ventura conduz o leitor, ou melhor, a leitora a
reconsiderar assuntos que, por alguma razão, ainda produzem medos e receios no que diz respeito ao enlace matrimonial.
Esteja pronta para dizer o tão sonhado "SIM"! Um Produto CPAD.

The Manuscript of Great Expectations
Muita gente tem uma ideia totalmente errada de como as pessoas enriquecem. Poucas vezes é uma herança, um diploma
de pós-graduação ou mesmo a inteligência que constrói uma fortuna. Com mais frequência, ela resulta de trabalho duro,
economias disciplinadas e um padrão de vida adequado. Em Dinheiro: os segredos de quem tem, o consultor Gustavo
Cerbasi explica o que fazer para começar agora mesmo a equilibrar as contas e se aproximar da tão sonhada
independência financeira. Ao simplificar temas como aposentadoria, investimentos e empreendedorismo, ele mostra que,
com conhecimento e organização, qualquer pessoa pode conquistar um futuro sólido e tranquilo. Logo no início do livro,
você poderá fazer um teste para descobrir qual é o seu perfil financeiro. A partir daí, ficará mais fácil aplicar os novos
conhecimentos às suas reais necessidades. Cerbasi faz um alerta contra as armadilhas financeiras do dia a dia, sugerindo
maneiras práticas de reduzir as despesas e gerenciar melhor os ganhos. Ele também destaca a importância de se ter uma
postura voltada para a prosperidade. O caminho para a riqueza depende muito mais das decisões que as pessoas tomam
em seu cotidiano do que dos bens que possam vir a acumular. Reveja seu planejamento financeiro e faça o dinheiro
trabalhar por você.

Empreendedores inteligentes enriquecem mais
Mastering clays and glazes is a feat of both art and science, and navigating everyday issues in the pottery studio requires
expert adviceand lots of practice! -- p.[4] of cover.

Me and My Big Mouth!
Em épocas de crise econômica e desemprego em alta, cresce o número de pessoas que resolvem abrir a própria empresa.
Em geral, esses empreendedores concentram todos os esforços no desenvolvimento de produtos ou serviços, sem se
preocupar muito com um plano de negócios ou a parte financeira. Duas situações costumam acontecer: ou o empreendedor
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ainda não tem condições de contratar especialistas para cuidar dos números e tenta gerenciá-los com seus conhecimentos
básicos, ou então delega a tarefa e não quer mais saber do assunto. Em ambos os casos, ele fica "no escuro", pois abre
mão de uma parte importante da gestão. Este livro reúne o conhecimento de que todo mundo precisa para entender as
finanças do próprio negócio. Gustavo Cerbasi explica, em uma linguagem simples, os principais conceitos e termos técnicos
dessa área, oferece dicas para assumir o controle financeiro e estratégias para o crescimento sustentável. Entre os tópicos
abordados em Empreendedores inteligentes enriquecem mais estão: • Empreender como forma de investimento • Como
separar a pessoa física da jurídica mesmo quando as contas se misturam • As finanças de um plano de negócios • Como
aproveitar melhor o serviço de seu contador • O perigo de fazer empréstimos em vez de financiamentos • Como interpretar
a situação da empresa por meio dos números • Os principais indicadores financeiros: rentabilidade, atividade, liquidez •
Como quantificar o ponto de equilíbrio da empresa Ao final da leitura, você saberá mapear a situação financeira da sua
empresa utilizando o conjunto de ferramentas contábeis e de análise descrito ao longo dos capítulos. Isso servirá como um
guia para a tomada de decisões. Quanto mais simples e eficaz for seu modelo de gestão, menos tempo será dedicado ao
controle financeiro e mais tempo sobrará para o que realmente importa: vender, aprimorar-se e prosperar.

Rich Dad's Retire Young, Retire Rich
"Minha mãe, minha tia, nós, todos alagados de felicidade. Ia escrever "felicidade gustativa", mas não era só isso não. Era
uma felicidade maiúscula, um amor de todos, um esquecimento de outros parentescos distraidores do grande amor
familial. E foi, sei que foi aquele primeiro peru comido no recesso da família, o início de um amor novo, reacomodado, mais
completo, mais rico e inventivo, mais complacente e cuidadoso de si. Nasceu de então uma felicidade familiar pra nós que,
não sou exclusivista, alguns a terão assim grande, porém mais intensa que a nossa me é impossível conceber."A Editora
Nova Fronteira, conhecida e reconhecida por ser a casa dos grandes clássicos da literatura, comemora 50 anos. É muita
história já contada e muita ainda por contar. Para festejar essa data tão importante, lançaremos a Coleção 50 Anos, com
vinte títulos imperdíveis e obrigatórios em qualquer estante.Obra póstuma e publicada em 1947, dois anos após a morte de
seu autor, Contos novos é fruto de um processo artesanal que compreende várias versões de um mesmo texto e se
estende por períodos de elaboração que vão de quatro a 18 anos. Esses contos atestam um avanço em direção a um
realismo mais denso e crítico, cuja chave artística parece ser a contenção: estilo, enredo, paisagem, tudo agora é mais
contido, mais acabado; o resultado é um profundo mergulho na realidade social e psíquica do homem brasileiro. Contos na
melhor acepção do gênero, legítimas células dramáticas, privilegiam o instante que dá corpo à ação. A forte presença do
realismo interior, humano — universal e brasileiro —, e a percepção funda do presente talvez sejam as razões que
determinam a popularidade destas histórias.

Investimentos inteligentes
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Harriman Classics with a new foreword by James P. O'Shaughnessy If you want to get rich, no matter how inexperienced
you are in investment, this book can help you. Its message is that you must not avoid risk, nor court it foolhardily, but learn
how to manage it - and enjoy it too. The 12 major and 16 minor Zurich Axioms contained in this book are a set of principles
providing a practical philosophy for the realistic management of risk, which can be followed successfully by anyone, not
merely the 'experts'. Several of the Axioms fly right in the face of the traditional wisdom of the investment advice business yet the enterprising Swiss speculators who devised them became rich, while many investors who follow the conventional
path do not. Max Gunther, whose father was one of the original speculators who devised the Axioms, made his first capital
gain on the stock market at the age of 13 and never looked back. Now the rest of us can follow in his footsteps. Startlingly
straightforward, the Axioms are explained in a book that is not only extremely entertaining but will prove invaluable to any
investor, whether in stocks, commodities, art, antiques or real estate, who is willing to take risk on its own terms and
chance a little to gain a lot.

Pop Culture in Latin America and the Caribbean
"Gustavo Cerbasi é um dos grandes responsáveis pela transformação de diversas pessoas e famílias no Brasil em
poupadores e investidores, pois com sua didática consegue nos orientar para uma vida financeira melhor." — Robert
Dannenberg, sócio da Time2Play "Eu mudei completamente a minha forma de encarar o dinheiro depois de ler Gustavo
Cerbasi. Gostaria de ter parado para pensar nesse assunto quando abri a minha primeira empresa de tecnologia aos 14
anos." — Christian Barbosa, autor de A Tríade do Tempo Gerenciar o próprio dinheiro não é uma tarefa fácil para quem
desconhece o poder do planejamento e da organização. Como organizar sua vida financeira apresenta dicas certeiras para
você que deseja tomar decisões mais conscientes sobre o seu dinheiro. O renomado consultor Gustavo Cerbasi reuniu
neste livro todos os temas-chave que você precisa conhecer para alcançar o equilíbrio das finanças e planejar um futuro
mais próspero. Ele começa realizando um diagnóstico da sua situação atual, levando em conta dados como idade, dívidas,
despesas, bens, investimentos e planos para a aposentadoria. Depois de chegar ao valor do patrimônio ideal para obter a
tão sonhada independência financeira, é hora de aprender a analisar seu orçamento doméstico e identificar os pontos que
podem ser aperfeiçoados. Após traçar seu perfil de consumo e investimento, você poderá passar para os tópicos mais
específicos, dominando de uma vez por todas os assuntos que sempre considerou complexos, tais como: • Como fazer a
Declaração do Imposto de Renda • Qual é a melhor maneira de administrar as dívidas • Como utilizar o crédito a seu favor
• Quando vale a pena fazer seguros • Quais são os melhores investimentos
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ROMANCE ACTION & ADVENTURE MYSTERY & THRILLER BIOGRAPHIES & HISTORY CHILDREN’S YOUNG ADULT FANTASY
HISTORICAL FICTION HORROR LITERARY FICTION NON-FICTION SCIENCE FICTION
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