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APRESENTAÇÃO

O Boletim Bibliográfico é uma publicação mensal
realizada pela Biblioteca Sto. Agostinho —
Colégio São José para informar aos seus
usuários das últimas aquisições do acervo. 
 
Este é o primeiro Boletim Bibliográfico da série.
Esperamos que seja útil para todos e contamos
com a colaboração de toda a comunidade CASJ
para que a cada mês possamos melhorar o nosso
formato.
 
Sugestões, críticas e elogios podem ser enviados
para o e-mail: biblioteca@csj.g12.br 
 

Cordialmente,
 

Equipe da Biblioteca
 





"Um bom livro ajuda a fugir da realidade bruta. Leia para
amadurecer mais do que se é necessário!"

 
Moema Miranda





ELE ERA MEU AMIGO

Luciene Regina P. Tognetta | Pablo Javier C. Carrasco

Um menino diferente? Claro que não, igual a toda gente.
Uma história pra guardar comigo, porque ele era meu
amigo… O livro "Ele era meu amigo..." conta uma história
comovente de Thales, um garoto autista. A mais nova
publicação da Editora Adonis aborda a  inclusão social.
Escrito a quatro mãos por Luciene Tognetta e o professor
chileno Pablo Javier Castro Carrasco, o livro traz ilustrações
de Paulo R. Masserani, que se inspirou no filho autista do
escritor.

Editora: 

Localização :

1ª edição - 2019

 PRATELEIRA 17.G | PRATELEIRA 17.H  
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ELE ERA MEU AMIGO

Luciene Regina P. Tognetta | Pablo Javier C. Carrasco

Um menino diferente? Claro que não, igual a toda gente.
Uma história pra guardar comigo, porque ele era meu
amigo… O livro "Ele era meu amigo..." conta uma história
comovente de Thales, um garoto autista. A mais nova
publicação da Editora Adonis aborda a  inclusão social.
Escrito a quatro mãos por Luciene Tognetta e o professor
chileno Pablo Javier Castro Carrasco, o livro traz ilustrações
de Paulo R. Masserani, que se inspirou no filho autista do
escritor.

Editora: 

Localização :

1ª edição - 2019

 PRATELEIRA 17.G | PRATELEIRA 17.H  

A RAIVA

Blandina Franco | José Carlos Lollo

Prêmio Jabuti 2015 "No começo era só uma raivinha à toa.
Uma coisa boba, que nem tinha razão de ser, mas que,
mesmo assim, era." Todo mundo já sentiu raiva em algum
momento da vida. Ela pode surgir das coisas mais simples,
como de um olhar de alguém meio de lado, um sorriso
diferente, uma palavra torta... Até que tudo passa a
alimentar essa raiva e logo ela se torna uma fúria! Dos
premiados autores Blandina Franco e José Carlos Lollo,
esse livro conta, com muito bom humor e belíssimas
ilustrações, como um sentimento pode crescer e tomar conta
de cada um. Uma história de autoconhecimento para
crianças e adultos.

Editora: 

Localização :

1ª edição - 2019

 PRATELEIRA 18. E



TENHO MONSTROS NA BARRIGA

Tonia Casarin

Conta a história de Marcelo, um menino que sente “várias
coisas” na barriga e não sabe o que significa. Quando
descobre que são sentimentos, Marcelo resolve chamá-los
de monstrinhos. Ao longo das histórias, o menino narra os
seus sentimentos e mostra oito monstrinhos: Alegria,
Tristeza, Raiva, Medo, Coragem, Curiosidade, Orgulho e
Ciúmes

Editora: 

Localização :

4ª edição - 2018

 PRATELEIRA 18.B

TENHO MAIS MONSTROS NA BARRIGA

Tonia Casarin

Depois que o Marcelo começou a contar as histórias dos
seus monstrinhos no livro Tenho Monstros na Barriga, ele
descobriu que muitas outras pessoas têm monstros na
barriga, até adultos. Nesse novo livro, o Marcelo cresceu e
conta histórias com seus mais novos monstrinhos, um pouco
mais complexos que os anteriores: amor, solidão, inveja,
vergonha, saudade, ansiedade, culpa e frustração.

Editora: 

Localização :

2ª edição - 2018

 PRATELEIRA 18.B

Tonia Casarin

Tonia Casarin



PIPO E FIFI: ensinando proteção

contra violência sexual

Caroline Arcari

O livro é uma ferramenta de proteção, que explica às
crianças a partir de 4 anos conceitos básicos sobre o corpo,
sentimentos e emoções. De forma simples e descomplicada,
ensina a diferenciar toques de amor de toques abusivos,
apontando caminhos para o diálogo, proteção e ajuda.

Editora: 

Localização :

5ª edição - 2018

 PRATELEIRA 18.B

ANNE  FRANK : a biografia ilustrada

Sid Jacobson | Ernie Colón

Com acesso total aos arquivos da Casa de Anne Frank, em
Amsterdam, Sid Jacobson e Ernie Colón realizaram esta
extraordinária graphic novel. A partir de intensa pesquisa e
cuidadosa contextualização histórica, os autores reconstituem a
vida de Annelies Marie Frank, do seu nascimento, em junho de
1929, até sua morte precoce, em março de 1945, de tifo, no
campo de concentração de Bergen-Belsen. Em julho de 1942,
Anne, seu pai, Otto, sua mãe, Edith, e sua irmã mais velha,
Margot, passaram a viver em um esconderijo em um prédio de
Amsterdam para escapar dos nazistas que ocupavam a Holanda
durante a Segunda Guerra Mundial. Lá, escreveu a maior parte
do diário que se tornaria, nas décadas seguintes, o mais célebre
testemunho dos horrores do holocausto.

Editora: 

Localização :

1ª edição - 2017

 PRATELEIRA 10.E

Caqui

Quadrinhos na Cia



UM ESTUDO EM VERMELHO

Arthur Conan Doyle

Uma das mais importantes narrativas do gênero investigativo,
Um estudo em vermelho é a história que faz surgir uma das
personagens mais intrigantes da literatura mundial, o detetive
Sherlock Holmes. Este romance inaugural é contado pelo doutor
Watson com o tom íntimo de um diário. A dupla se conhece ao
dividir um apartamento em Londres, na Baker Street, e logo a
personalidade genial e contraditória do estranho detetive
surpreende o médico; exímio conhecedor de química e
observador atento, Holmes é capaz de raciocinar de trás para a
frente, partindo de detalhes a princípio irrelevantes. Mas um
terrível crime coloca ambos no centro de uma investigação. O
estadunidense Enoch Drebber é assassinado em Londres; seu
corpo é encontrado numa casa abandonada sem vestígios da
arma usada para matá-lo. Uma estranha inscrição na parede,
escrita a sangue, e uma aliança de mulher são as únicas pistas
aparentes. 

Editora: 

Localização :

8ª edição - 2012

 PRATELEIRA 21.E

Ática

DESCANSE EM PAZ, MEU AMOR...

Pedro Bandeira

Um grupo de adolescentes em férias resolve realizar uma
aventura ousada, perigosa, escalando uma montanha. Mas uma
tempestade violenta derruba a única ponte que separa a
montanha da cidade, e os jovens se veem isolados, à mercê do
desconhecido, num casarão abandonado. E o sobrenatural e o
apavorante tomam conta deles, desafiando sua coragem e
mergulhando-os num pesadelo que eles nunca poderiam ter
imaginado. Em meio a trovões, ao vento gelado, aos raios
atordoantes, o grupo é jogado em dias e noites de medo, dos
quais parece não haver saída. Dentre eles, parece que somente o
bonito Alexandre consegue manter a cabeça no lugar. Será que
esses amigos conseguirão enfrentar a ameaça da morte? E
você? Será que consegue chegar ao final dessa história
aterrorizante?

Editora: 

Localização :

3ª edição - 2016

 PRATELEIRA 7.H

Moderna



HISTÓRIAS EXTRAORDINÁRIAS

Edgar Allan Poe

Este livro reúne quatro dos mais conhecidos e intrigantes contos
do grande mestre da literatura universal. “O coração revelador” O
que é loucura para você? Será que alguém que comete atos
premeditados e calculados pode ser considerado louco? “O
coração revelador” é um sinistro conto sobre um homem que
acredita que a loucura seja apenas a apuração dos sentidos,
particularmente o da audição. “O retrato oval” Um homem
enfermo entra num castelo abandonado para não passar a noite
ao relento. Lá, se instala em um quarto repleto de obras de arte.
Uma delas, em especial, chama sua atenção. É o retrato de uma
linda jovem, pintado com perfeição. Ele examina o quadro e fica
estarrecido: a jovem retratada parece estar viva. “A máscara da
morte vermelha” Na Itália medieval, enquanto a população era
dizimada pela terrível peste conhecida como Morte Vermelha, o
príncipe Próspero dava uma festa à fantasia em seu suntuoso
castelo, julgando-se a salvo da contaminação. Mas o que ele não
esperava era que, em meio aos presentes, houvesse um
convidado indesejado. “O gato preto” Um homem relata uma série
de fatos estranhos. Acontecimentos tão assombrosos que ele
mesmo passa a duvidar da própria sanidade. Como alguém tão
bom quanto ele, amante dos animais, pôde mudar tanto depois de
adquirir um enorme gato preto de nome Plutão?

Editora: 

Localização :

1ª edição - 2010

 PRATELEIRA 6.F

Melhoramentos

AS MIL E UMA NOITES

Julieta de Godoy Ladeira

Adaptação em português do clássico da literatura árabe, com
linguagem acessível para o público jovem. O sultão é traído por
sua mulher e resolve vingar-se em outras mulheres. Assim,
passa cada noite com uma jovem, mandando matá-la no dia
seguinte, até que Sherazade se oferece para passar uma noite
com ele, com a condição de lhe contar uma história antes de
sua execução. O sultão deixa-se envolver, noite após noite,
pelas fascinantes narrativas de Sherazade, e assim se passam
mil e uma noites.

Editora: 

Localização :

 12ª edição - 2005

 PRATELEIRA 19.D

Reencontro



200 AMERICAN ANIME

Julieta de Godoy Ladeira

Chegou a aguardada homenagem para os fãs do chamado
American Anime! A troca de influências entre artistas ocidentais
e orientais, nos quadrinhos e no cinema de animação, começou
há muito tempo, quando Osamu Tezuka resolveu colocar em
seus mangás uma de muitas das qualidades que ele admirava
em Walt Disney. Neste livro, apresenta-se um pouco desse
universo com Avatar, Mutante Rex, Batman, Teen Titans,
Homem de Ferro, Thundercats entre outros!

Editora: 

Localização :

 1ª edição 

Espaço Geek

Discovery Publicações

TURMA DA MÔNICA GERAÇÃO 12: um

novo tempo

Maurício de Sousa

Editora: 

Localização :

1ª edição - 2019

Espaço Geek

Panini

A primeira revista do selo Mangá MSP traz "Um Novo Tempo".
O recém-inaugurado Instituto Astro de Exploração Espacial
abriu as portas para receber sua primeira geração de alunos
com 12 anos de idade. Estudar planetas e luas, conhecer
alienígenas, caminhar numa sala com gravidade zero... Essas
são apenas algumas das aulas para quem sonha em viajar pelo
universo como o Astronauta Pereira.Esta edição revela um
pouco desse novo mundo, enquanto a Turma da Mônica
Geração 12 se prepara para uma grande aventura!



POKÉMON: Guia de Personagens

Game Freak

Neste guia você se juntará a Ash, Pikachu e sua turma para
explorar cada detalhe da intrigante região de Kalos, onde se
encontram Pokémon nunca vistos antes, com poderes e
habilidades surpreendentes.

Editora: 

Localização :

1ª edição - 2016

POKÉMON: Red Green Blue

Hidenori Kusaka

A batalha decisiva de Red contra a Equipe Rocket na matriz da
Silph Co., na Cidade de Saffron. Seu duelo ardente contra
Giovanni no Ginásio de Viridian. E o embate final contra Blue,
seu maior rival e melhor amigo. Uma enxurrada de batalhas
grandiosas coroa o ápice da primeira parte do mangá de
Pokémon! Empolgue-se com Red no fim dessa jornada!

Editora: 

Localização :

1ª edição - 2017

Espaço Geek

On line

Panini

Espaço Geek



NARUTO GOLD - Edição 44

Masashi Kishimoto

Após descobrir o quanto seu irmão o amava, Sasuke
decide seguir o próprio caminho.Ele parte então em busca
da bijuu unindo suas forças com os Akatsuki que estão
atrás do mesmo objetivo. Enquanto isso, Naruto não pode
aceitar a notícia do falecimento de seu mestre...

Editora: 

Localização :

Edição 44 - 2019

NARUTO GOLD- Edição 45

Masashi Kishimoto

Killer Bee libera a força da bijuu e contra-ataca Sasuke e seus
amigos, encurralando-os com seu chakra descomunal. Enquanto
Naruto se empenha no seu treinamento de senjutsu, uma
ameaça jamais vista aproxima-se da Vila Oculta da Folha.

Editora: 

Localização :

Edição 45 - 2019

Espaço Geek

Panini

Panini

Espaço Geek



NARUTO GOLD - Edição 46

Masashi Kishimoto

A Vila Oculta da Folha se transforma em um campo de
batalha após o ataque do sexteto de guerreiros Pain! Na
ausência de Naruto, o exército de shinobis se organiza
para defender a vila, mas as vítimas do misterioso poder
do inimigo só aumentam a cada hora que passa… E agora
Kakashi, com o chakra completamente exaurido,
enfrentará Tendou!

Editora: 

Localização :

Edição 46 - 2019

NARUTO GOLD - Edição 47

Masashi Kishimoto

Naruto ataca Pain em modo sennin e o encurrala, mas acaba
sendo surpreendido pela infindável força do oponente. Agora
precisará encontrar uma resposta para vencer Pain, com seu
senso de justiça distorcido, e impedir essa corrente de ódio.

Editora: 

Localização :

Edição 45 - 2019

Espaço Geek

Panini

Panini

Espaço Geek



NARUTO GOLD - Edição 48

Masashi Kishimoto

Naruto derrota o último Pain e finalmente fica cara a cara
com Nagato, aquele que está por trás de tudo! Para obter
informações, Naruto contém a sua raiva e questiona o
adversário sobre o passado. Ao ficar sabendo da corrente
de ódio que circunda o mundo dos shinobis, Naruto começa
a encontrar as respostas que procurava!

Editora: 

Localização :

Edição 48 - 2019

NARUTO GOLD - Edição 49

Masashi Kishimoto

Raikage convoca os cinco kages para uma reunião com o
objetivo de acabar com a Akatsuki. Um a um, os líde-res de
cada vila se reúnem no País de Ferro. Ao ver a Vila Oculta da
Nuvem tramando o assassinato de Sasu-ke, Naruto tenta
negociar diretamente com o Raikage para evitar que a corrente
de ódio se propague.

Editora: 

Localização :

Edição 49 - 2019

Espaço Geek

Panini

Panini

Espaço Geek



NARUTO GOLD - Edição 50

Masashi Kishimoto

Sasuke invade o local da reunião dos cinco Kages e inicia
um ataque! Ele usa as técnicas Amaterasu e Susanoo,
mas é encurralado pelo grande poder dos cinco líderes. E
eis que Madara Uchiha surge e revela um plano
aterrorizador para os Kages.!

Editora: 

Localização :

Edição 50 - 2019Panini

Espaço Geek

CIÊNCIA HOJE - Edição 354

É verdade que a vacina contra febre amarela pode ser
também eficaz contra o Zika vírus?
Qual o processo para que uma espécie seja incluida na
Lista de Espécies Ameaçadas de Extinção?
A escravidão que nunca acabou
Thanos: ambientalista ou tirano ultrapassado?
Buracos negros na água
Todo um ecossistema ameaçado
O protagonismo negro no 13 de maio
Fotografando um buraco negro
Geonímia: o que dizem os nomes dos lugares nos
mapas?
Retrocessos na política de saúde mental
Do mar aos coprólitos e à saúde silvestre
Mais nomes à sombra da estrutura do DNA

Editora: 

Localização :

Edição 354 - 2019

Revistas - PRATELEIRA 29. D

Instituto Ciência Hoje

Sumário



CIÊNCIA HOJE - Edição 356

Como surgiram os primeiros elementos químicos?
Criatividade a serviço da ciência
Dragões da cultura pop
Sensores luminescentes: confiáveis para detectar
explosivos?
Tabela periódica, uma questão de arrumação
Flúor: pequeno notável
Nióbio: salvação ou promessa brasileira do século 21?
Carbono: essencial e versátil
Sódio: além da alimentação
A extinção de elementos químicos é possível?
A guerra fria na tabela periódica
Pelos caminhos da química
A fabulosa coleção de elementos químicos...
Entre a euforia e a depressão - sobre o documentário...

Editora: 

Localização :

Edição 356 - 2019

Revistas - PRATELEIRA 29. D

Instituto Ciência Hoje

Sumário

CIÊNCIA HOJE - Edição 355

Como funcionam os anticoncepcionais masculinos? Já existe
algum aprovado para uso?
A universidade precisa mostrar o que faz
Corrida animal: em uma disputa de atletismo, qual
personagem sairia vencedor?
Um falso 'fóssil vivo' bo Pampa
Crise climática, uma ameaça à saúde
Sequestro de carbono, o poder das soluções simples
Por trás dos desastres e conflitos da mineração
Quando o cérebro começa a falhar
Animais podem sobreviver sem oxigênio?
O caminho até o 'Nobel' da Educação
Efeito Colateral inesperado, mas bem-vindo
A biodiversidade cabe na sala de aula?
Como a observação de aves pode beneficiar o ensino de
biologia

Editora: 

Localização :

Edição 355 - 2019

Revistas - PRATELEIRA 29. D

Instituto Ciência Hoje

Sumário



CIÊNCIA HOJE DAS CRIANÇAS - Edição

300

Sociedade - Os hipopótamos de Pablo Escobar
Sociedade - Marion Nestle: uma nutricionista de olho na
indústria alimentícia
Sociedade - E Se... o regime da Coreia do Norte caísse?
Ciência - As forças ocultas por trás da política do
desmatamento
Cultura - Playlist: 4 coisas legais para ver, ler e jogar em
setembro
Tecnologia - Tech: os 4 produtos mais legais do mês de
setembro
Tecnologia - Os 2 melhores projetos de crowdfunding em
setembro
Cultura - Pérolas do Streaming: o melhor do YouTube, do
Spotify e do Netflix
Comportamento - Manual: como arrumar o seu armário?

Editora: 

Localização :

Edição 300 - 2019

Revistas - PRATELEIRA 29. D

Instituto Ciência Hoje

Sumário

CIÊNCIA HOJE DAS CRIANÇAS - Edição 299

13 de maio ainda seria data para celebrar?
Abolicionistas negros, quais você conhece?
Auto de bumba meu boi
A luta de soweto
O mistério do saco furado
Gente da nossa história
Matematicamente
Mundo animal
Que bicho foi esse?
Historiador especialista em escravidão!
Onde estamos?
Como os ex-escravizados conseguiam a carta de alforria...
Se, na época da escravidão, existiam brancos que eram a
favor da abolição?... se ainda existem pessoas escravizadas
no Brasil?

Editora: 

Localização :

Edição 299 - 2019

Revistas - PRATELEIRA 29. D

Instituto Ciência Hoje

Sumário



IMPACT: foundation

Unit 0 Welcome!

Unit 1 Family Matters

Unit 2 A Different Education - Express Yourself: text

Messages

Unit 3 Robots and Us

Unit 4 Part of Nature

Unit 5 Water

Unit 6 The city: Past, Present, and Future Express

Yourself: Tour Description

Unit 7 Amazing Space

Unit 8 See the world 

Expression Yourself: Blog

Editora: 

Localização :

1ª Edição - 2018

Idiomas - PRATELEIRA 33. A

National Geographic

Sumário

CIÊNCIA HOJE DAS CRIANÇAS - Edição 301

Tem ciência em tudo - até no balé!
De férias com as baleias
Corrida fantástica
Etnoconhecimento: saberes que ultrapassam o tempo
Balão de fermento
Gente da nossa história
Matematicamente
Mundo animal
Que bicho é esse? - Parentes distantes de camarões...
Quando crescer, vou ser... Bailarina
Onde estamos? As águas ao redor do arquipélago baiano...
Quero saber... Se é verdade que existem cogumelos que
cheiram como carne estragada?... Se é possível contar as
células?...Se os lagartos também têm vermes?

Editora: 

Localização :

Edição 301 - 2019

Revistas - PRATELEIRA 29. D

Instituto Ciência Hoje

Sumário



IMPACT - Volume 2

Unit 1 Color Matters

Unit 2 Feeling Good? Express Yourself: song

Unit 3 Your Virtual Self

Unit 4 Underwater Mysteries Express Yourself: Blog

Unit 5 Life in the Extreme

Unit 6 Are You Going ti Eat That? Express Yourself: Flash

Fiction

Unit 7 Art in the Open

Unit 8 Don't Panic! Expression Yourself: Public Art

Editora: 

Localização :

Volume 2 - 2017

Idiomas - PRATELEIRA 33. A

Cengage Learning

Sumário

IMPACT - Volume 1

Unit 1 - Life in the City

Unit 2 - Amazing Jobs - Express Yourself: Travel Review

Unit 3 - Secrets of the Dark

Unit 4 - Living Together - Express Yourself: Graphic Story

Unit 5 - What We wear

Unit 6 Mix and Mash - Express Yourself: Feature Article

Unit 7 - Cool Apps and Gadgets

Unit 8 - Into the Past - Express Yourself: Letter for a Time

Capsule

 
 
Editora: 

Localização :

Volume 1- 2017

Idiomas - PRATELEIRA 33. A

Cengage Learning

Sumário



AVENTURAS NA HISTÓRIA: Edição 194

Galeria - Kabuki: o exagerado teatro japonês
Surreal - Um convento que está mais para cemitério
Como fazíamos Sem - Dinheiro
Arte - Série de mosaicos feita por Gustav Klimt
Dito e Feito - De onde vem o termo "elefante branco"?
À mesa: Hambúrguer não é invenção americana
Linha do tempo: As piores epidemias ao longo dos
séculos
Para entender - Manicômios no Brasil
Hoje na história - Aconteceu em julho
Memória - O início do movimento de orgulho LGBT+
Religião - O martírio dos primeiros cristãos que deu
origem a aos santos...
Revolução - Há 230 anos, Tomada da Bastilha em Paris...
Brasil - Pré História: quem foram e como viviam os
primeiros brasileiros no país?

Editora: 

Localização :

Edição 194 - 2019

Revistas - PRATELEIRA 29. C

Caras

Sumário

IMPACT - Volume 3

Unit 1 - Who Am I?

Unit 2 - Misuderstood Animals - Express Yourself: Flash

fiction

Unit 3 - Everbody's Doing It!

Unit 4 - Fashion Footprints - Expression Yourself: Poem

Unit 5 - Flying High

Unit 6 - New Frontiers - Express Yourself: Movie Script

Unit 7 - Visual Stories

Unit 8 - Perform and Create - Express Yourself: Presentation

 
Editora: 

Localização :

Volume 3- 2018

Idiomas - PRATELEIRA 33. A

Cengage Learning

Sumário



VEJA - Edição 2650

Editora: 

Localização :

Edição 2650 - 2019

Revistas - PRATELEIRA 29. G

Abril

AVENTURAS NA HISTÓRIA: Edição 195

Galeria - A centenária arte popular dos caminhões o
Paquistão e da Índia.
Hoje na história: Aconteceu em agosto
Linha do tempo: Os pensadores que construíram a filosofia
Mitos e Lendas - Nhanderuvuçu: o deus que criou o mundo
na mitologia indígena.
Como fazíamos sem - Escola
Arte - A Grande Onda de Kanagawa
À mesa - Café foi motivo de prisão na Turquia
Dúvida cruel - Qual a diferença entre piratas, corsários e
bucaneiros?
Ilustrada - Como era a vida em Pompeia antes da erupção...
Memória - Marilyn Monroe
Brasil - Quilombos urbanos: os redutos que se tornaram ...
Idade Média - A criatividade e os avanços do milênio...
Personagem - Há 100 anos nascia Eva Perón, que só teve
seu descanso final duas décadas depois de morrer

Editora: 

Localização :

Edição 195 - 2019

Idiomas - PRATELEIRA 33. A

Catas

Sumário

Política - O paradeiro de Queiroz
Brasil - Em Mato Grosso, o gado invade a floresta
Brasil - Filial paraguaia
Argentina - Mauricio Macri pede água ao Fundo Monetário
Internacional 
Vida digital - As manifestações sem líderes na Rússia e em
Hong Kong
Governo - Escassez de verba para manter órgãos funcionando
faz governo acelerar a reforma do Estado
Negócios - Brasileiros que empreenderam na China contam as
vantagens e as dificuldades de atuar na Ásia
Religião - Biografia ilumina o perfil político de Irmã Dulce
Ciência - Os planetas que teriam condições de vida mais
amigáveis que a Terra
Aventura - Expedição bancada por milionário americano revela
novas (e talvez as últimas) imagens do Titanic
Saúde - O Botox agora é usado para acabar com o suor e as
manchas embaixo do braço

Principais assuntos do sumário 
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Abril

Poder - A pressão sobre os parlamentos para impedir a CPI ...
Justiça - Moro pede que se investigue suposta"armação"
contra o deputado Hélio Negão, amigo do presidente
Judiciário - Augusto Aras, indicado por Bolsonaro para
procurador - geral da República...
Crime - Inquérito mostra por que o caso do assasinato de
Marielle não anda
Polícia - A história da família que comandava um dos maiores
esquemas de tráfico de cocaína do pais
Especial - O obscurantismo está vencendo a batalha contra o
conhecimento em pleno século XXI
Estados unidos - O trio democrata que desafia a reeleição de
Trump
Venezuela - Nova pressão sobre Nicolás Maduro
Gastos Públicos - Cortar despesas com pessoal é imperioso
para o equilíbrio das contas do governo
Saúde - As dietas low-carb fazem mal, indica estudo inédito
Educação - Ensino vira assunto pop nas séries de TV

 

Principais assuntos do sumário 
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Poder - O legado para o país do atentado contra Bolsonaro,
em setembro de 2018 Antonio Luiz Macedo, médico do
presidente, fala sobre a cirurgia
Governo - As novas denúncias do chefe da ABDI
Eleições - O esforço de João Doria para se afastar da imagem
de Bolsonaro
Ambiente - A controversa nomeação de superintendentes do
Ibama
Justiça - Começa a diminuir o número de processos parados
nos tribunais
Reino Unido - O premiê Boris Johnson perde a primeira briga
do Brexit
Tributação - O governo insiste na criação de um imposto nos
moldes da CPMF para desonerar a folha de pagamento
Previdência - A reforma avança no Senado
Aviação - A chegada de companhias aéreas low cost derruba o
preço das passagens para o exterior

Principais assuntos do sumário 

Abril



Poder - Rodrigo Janot revela ter ido armado ao STF para
matar Gilmar Mendes
Congresso - A briga de bolsonaristas e lavajatistas chega ao
Senado
Governo - O ministro da Saúde se complica ao misturar o
público com o privado
Estados Unidos - Os próximos passos no processo de
impeachment de Donald Trump
Medicina - Os avanços na cirurgia para miopia em pacientes
com mais de 40 anos
Saúde - Estudo prova que o exagero na malhação prejudica o
desempenho cerebral
Ciência - A morte em massa de abelhas, afetadas por
agrotóxicos, põe em risco a produção de alimentos
Comportamento - Como a internet atraiu novos fãs para a
astrologia
Tecnologia - As competições de drones pagam prêmios de até
1 milhão de dólares
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Poder - As divergências que separam a turma de Jair
Bolsonaro da tropa de Sérgio Moro
Judiciário - Para Augusto Aras, as mensagens vazadas da
Lava-Jato não podem ser usadas como prova em processos...
Gestão - Com dificuldades para implementar um novo estilo de
administração, o governador mineiro Romeu Zema incorre em
velhas práticas
Governo - A ministra Tereza Cristina atua ao lado do
agronegócio para reduzir os danos do discurso e da política
ambiental
Congresso - O partido Podemos infla sua bancada no Senado
atraindo políticos das mais variadas vertentes...
Justiça - A decisão do STF que obriga as políticas públicas de
família a contemplar também os casais homoafetivos
Saúde - Os riscos do cigarro eletrônico
Ciência - Análise de DNA permite a simulação das feições de
representante de uma espécie que conviveu com o Homo
sapiens há 100 000 anos

 

Principais assuntos do sumário 
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