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O Livreiro do Alemão
Otávio Júnior, idealizador e realizador do projeto Ler é 10 –
Leia Favela, que incentiva a leitura de
crianças
e
jovens nos conjuntos de favelas do Alemão e da Penha,
deixa um pouco – e apenas um pouco – de lado a leitura e
lança seu primeiro livro como autor. O título da obra, O
Livreiro do Alemão, se deve ao apelido que ganhou por conta
do projeto que realiza há 10 anos. Otávio tem apenas 27 anos
e além de contador de histórias é ator e produtor teatral.
Desde 1998, então com 15 anos, atua junto a crianças e à
literatura. Além de incentivar a leitura, também escreve
contos, roteiro de histórias em quadrinhos e poesias infantojuvenis. (Leia mais)
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A Biblioteca convida os usuários para o cadastramento eletrônico no Sistema
Pergamum, que dará acesso aos serviços de empréstimo, consulta e renovação
de materiais bibliográficos. Para se inscrever, dirija-se ao Balcão de Referência
da Biblioteca portando nº SIAPE (servidor), RG (terceirizado, estagiário,
colaborador eventual e professor), RG e comprovante de matrícula (aluno). No
próximo número disponibilizaremos um guia para acesso a todos os serviços.
Leituras
•

Avaliação de desempenho como ferramenta de gestão:
experiência da Escola de Administração Fazendária, Brasil.
Paulo Mager, Carlos Uchoa, Patricia Vieira e Valéria Giorgetti

a
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Sistemas tributários internacionais: uma comparação jurídicoeconômica
Dalton Yoshio Hirata

•

História do orçamento público no Brasil
Vagner Maia

•

A relação histórica da educação a distância com a inclusão social e
o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação
Angelita de A. R. Mendes e outros

•

Educação Fiscal: premissa para melhor percepção da questão
tributária
Tatiana Gaertner Hanh e Denize Grzboyski

•

América Latina hoje: elementos para uma interpretação
Muniz Ferreira

•

A importância da contabilidade de competência para a informação
de custos governamental
José Alexandre Pigatto

Novas aquisições
•

The Economist
9 abr. 2011
Sumario

The Journal of Finance
v. 66 n. 1 fev. 2011
Sumário

Periódicos (Sumários)

Revista Dialética de Direito
Tributário
n. 186 mar. 2011
Sumário

Revista Tributária e de Finanças
Públicas
v. 19 n. 96 jan/fev. 2011
Sumário

Planejamento e Políticas
Públicas
n. 35 jul/dez 2010
Sumário

Revista de Finanças Públicas e
Direito Fiscal
v. 3 n.4 jan. 2011
Sumário

Revista do Serviço Público
v. 61 n.4 out/dez 2010
Sumário

Visite-nos em: www.esaf.fazenda.gov.br/biblioteca

Foreign Affairs
v.90, n.2, mar/abr 2011
Sumário
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Livros

Metodologia Científica: Pesquisa, Trabalhos Científicos, Redação.
Método de estudo, aperfeiçoamento da leitura, recensão e abstract,
projeto de pesquisa, relatório, informe científico, monografia e
trabalhos monográficos
Sumário

Com o desejo de aproximar o iniciante em algumas questões
fundamentais na área de metodologia e oferecer um instrumento que
possa viabilizar sua inserção no universo da produção científica, Maria
Cecília organizou em Construindo o Saber, com alguns colaboradores,
as técnicas de metodologia científica.
Artigo relacionado
Em A Construção do Saber, professores e universitários
encontrarão as bases epistemológicas das diferentes formas de
produção do conhecimento; as operações mentais e as práticas
constitutivas do processo de produção de um conhecimento novo
ou original e os elementos básicos de análise estatística.
Sumário

Comentários à Lei de Responsabilidade Fiscal traz valiosas
considerações de renomados juristas sobre a Lei de Responsabilidade
Fiscal, entre eles Maria Sylvia Zanella di Pietro, Gilmar Ferreira Mendes
e José Maurício Conti.
Sumário

A segunda edição do livro "Orçamentos Públicos - A Lei 4.320/64
Comentada", da Editora Revista dos Tribunais. A obra, devidamente
revista e atualizada, considera as transformações pelas quais a
Administração Pública passou ao longo dessas quatro décadas e procura
manter-se atenta à teoria e à realidade subjacente ao referido diploma
legal
Sumário
Estudar economia nem sempre é uma das tarefas mais fáceis, embora o conhecimento
da matéria facilite de várias maneiras a vida de quem domina o assunto. Pensando
nisso, N. Gregory Mankiw escreveu, em linguagem clara e atraente, Princípios de
Macroeconomia, levando em conta três razões principais que, segundo ele, o aluno
tem para aprender economia: entender o mundo em que vive, ser um participante
mais perspicaz da economia e compreender melhor os potenciais e os limites da
política econômica.
Sumário

Sistema Constitucional Tributário consiste numa sistematização
coerente de todas as normas que estão expressa ou implicitamente
previstas na Constituição Brasileira e na Lei Fundamental Alemã e que
limitam o conteúdo do poder de tributar.
Sumário

Visite-nos em: www.esaf.fazenda.gov.br/biblioteca
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Contribuições Sociais no Sistema Tributário é uma análise da natureza
das contribuições no contexto da parafiscalidade, examinando seus elementos
integrantes, levando em consideração os princípios da capacidade
contributiva, da legalidade, da não-cumulatividade, da anterioridade e da
imunidade, tratados de forma científica e prática - com a análise de casos
concretos e da jurisprudência mais atual sobre a matéria
Sumário

Dicionário Jurídico traz os verbetes organizados por setor ou ramo
do Direito. É um "super-Resumo", complemento essencial para a
coleção Resumos, para consulta rápida e conhecimento de definições
e conceitos dos vários ramos do Direito. Completa-se com um
dicionário de expressões latinas usuais no dia-a-dia do Direito.
Índice
Os temas tratados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, por sua
abrangência e complexidade, interessam a todos os que estudam o Direito
Administrativo, Direito Econômico e Fiscal brasileiro. Nesse sentido, esta obra
representa a maximização dos ideais da Lei Complementar nº 101/00, pois
agrega em seu bojo comentários dos mais pertinentes e estudos técnicos da
maior credibilidade científica.
Índice

Direito Administrativo tem como objeto principal a atuação da
Administração Pública, e, dessa forma, não pode ser compreendido fora
do cenário sócio-político-econômico do Estado, nem ficar alheio à
realidade social. Agora Direito Administrativo Moderno, em sua 14.ª
edição, vem inteiramente atualizada. No tocante à legislação, a Lei
12.016/2009 (mandado de segurança) trouxe alteração na parte
referente ao controle jurisdicional da Administração, no item dedicado
aos meios de oposição.
Sumário

Contabilidade Básica, conforme a MP 449/08 é Destinado às pessoas que
nunca estudaram Contabilidade e às que conhecem a matéria, mas não
conseguem aprendê-la. Inclui questões comentadas de provas de algumas
instituições organizadoras de concursos no país. É indicado a concursandos,
estudantes de Contabilidade, Economia e Administração e profissionais da
área contábil.
Sumário

Tutoria aprendizagem entre iguais é um método cooperativo, através do qual um
aluno aprende ensinando seu colega, e este, por sua vez, aprende graças à ajuda
personalizada e permanente que recebe. Trata-se, portanto, de uma estratégia que
aproveita pedagogicamente as diferenças entre os alunos e nos permite ver a
diversidade como um recurso e não como um problema.
Manual para tutor - ABED

Visite-nos em: www.esaf.fazenda.gov.br/biblioteca
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Fundamentos da Tutoria em Educação a Distância é um manual,
escrito de forma clara e didática, que será extremamente proveitoso
para aqueles que pretendem iniciar suas atividades nesta fascinante
jornada, bem como para aqueles que já deram seus primeiros
passos.
Resumo

Direito Tributário e Finanças Públicas é resultado de quatro anos de estudos e
debates coletivos entre várias disciplinas sobre pesquisa e metodologia de ensino do
Direito, que se deram no fervor intelectual do berço da criação da Direito GV: a Escola
de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas
Sobre o autor

Em extensos e minuciosos comentários, o Prof. Sacha Calmon, da Universidade Federal
de Minas Gerais, disseca o Sistema Tributário da Constituição. Nesta edição de
Comentários à Constituição de 1988, revista e ampliada, abrange temas atuais e
palpitantes que são tratados ao longo do trabalho, rigorosamente sistematizado, de modo
a satisfazer estudantes de direito e também advogados e juízes, nos seus místeres
cotidianos.
Sumário

Educação a Distância: uma visão integrada é uma introdução e apresenta
também uma visão de conjunto da educação a distância. Descreve e explica a
natureza desse ensino e o que a pesquisa e a experiência transmitem a seu
respeito. Revê as tarefas e alguns dos desafios encontrados nas organizações e
no gerenciamento dos recursos necessários para transmitir o programa de
educação a distância.
Sumário

Um dos mais conceituados jornalistas econômicos da atualidade, Alan Beattie afirm,
em Falsa Economia: uma surpreendente história econômica do mundo, que o
mundo tem reproduzido uma falácia de pensamento - uma falsa economia - ao
considerar que o estágio de desenvolvimento de um país é inevitável, a ponto de ele
estar predestinado a ser pobre ou rico. Para o autor, "a história não é determinada pelo
destino, pela religião, pela geologia, pela hidrologia ou pela cultura nacional. É
determinada pelas pessoas".
Resenha

Estatística Básica é dividido em três partes. A primeira trata da análise de dados
unidimensionais e bidimensionais, com atenção especial para métodos gráficos. A
segunda parte trata dos conceitos básicos de probabilidades e variáveis aleatórias.
Por fim, a terceira parte estuda os tópicos principais da interferência estatística,
além de alguns temas especiais, como
regressão linear simples.
Sumário

Visite-nos em: www.esaf.fazenda.gov.br/biblioteca
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Clube do Livro
A Guerra dos Mundos é dos romances de ficção-científica o mais famoso o de Wells.
Expõe claramente como é a crueldade do colonialismo. Como querem alguns críticos, o
livro teoriza uma visão racista das pessoas que moram em países colonizados. O
argumento contra colonização de Wells é óbvio. O livro foi usado por Orson Welles na
Rádio Mercury Theater numa transmissão para o Dia das Bruxas do ano de 1938. A
transmissão, literalmente, assustou muitos americanos, levando alguns até mesmo ao
suicídio. A repercussão foi enorme e virou manchetes no mundo todo.

Resumo

Este livro reúne em um único volume as três partes da trilogia O Senhor dos
Anéis, que já vendeu milhões de cópias em todo o mundo e continua encantando
pessoas de todas as idades. A Sociedade do Anel, As duas torres, O retorno do rei,
respectivamente primeiro, segundo e terceiro volume em dose única para os
aficionados por Tolkien, ou simplesmente para os que mergulham pela primeira
vez num emaranhado de acontecimentos improváveis, mas absolutamente
convincente em seus detalhes.
Resenha

Sheila Pickless diz na introdução: “Existe coisa melhor do que receber flores
inesperadas? O prazer será ainda maior se as flores tiverem um significado
especial”. A Linguagem das Flores: tesouro perfumado em prosa e
verso foi doado a Biblioteca pela família do AFRF Marco Aurélio Martins Araújo
Curiosidades

Em Cerimônia Mortal, o quinto livro da famosa Série Mortal de romances
policiais futuristas que Nora Roberts escreve sob o pseudônimo de J.D. Robb, Eve
Dallas descobre que, paralelamente a uma sociedade tecnológica, existe um
mundo onde forças da magia negra ainda seguem ativas... e mortais.
Série Mortal

Em Vingança Mortal,o sexto livro da Série Mortal, entra em cena um
louco altamente especializado em eletrônica. Ele tem o cérebro de um
gênio, mas o coração de um assassino que assombra a policia com
charadas e pistas codificadas a respeito dos crimes que está prestes a
cometer. Mas essas charadas são sempre decifradas tarde demais,
momentos depois de a vítima ser assassinada.
Biografia da autora

Em Os 100 melhores contos de humor da literatura universal, o leitor
encontrará quase três mil anos da literatura do humor. De Homero a
Veríssimo, reúne-se aqui o melhor do gênero. Tanto quanto a arte de contar
histórias, imperiosa necessidade humana, a capacidade de rir tem se
mostrado indispensável à sobrevivência da espécie. A obra apresenta o brilho
e a inteligência de escritores como Boccacio, Cervantes, Gogol, Voltairee,
Mark Twain, Tchecov, Machado de Assis, Fernando Sabino, João Ubaldo e
mais.
Saiba mais sobre o conto

Visite-nos em: www.esaf.fazenda.gov.br/biblioteca
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Biblioteca Virtual

O relatório “Economia Brasileira em Perspectiva” é
publicado bimestralmente pelo Ministério da Fazenda. O documento
consolida e atualiza as principais variáveis macroeconômicas
resultantes da condução da política econômica, conseqüência do
trabalho conjunto das Secretarias SPE, STN, SAIN, SEAE e RFB que
compõem o Ministério da Fazenda.
Edição Especial ano 2010
Download

Educación Fiscal y cohesión social: experiencias de América Latina
é uma publicação do Eurosocial Fiscalidad e do Instituto de Estudios
Fiscales de España e promove uma reflexão sobre as estratégias
educativas para o desenvolvimento da cultura fiscal na América Latina.
Download

Crônicas Tributárias é uma revista do
Instituto de Estudios Fiscales da Espanha
Download

Série Temática Tributária é uma publicação
eletrônia do CIAT, dividida por temas, com
estudos sobre administração tributária
Download

OCDE Working Papers é uma série publicada pelo
Departamento de Economia com estudos nas áreas
de política fiscal, despesas públicas e tributação
Download

Visite-nos em: www.esaf.fazenda.gov.br/biblioteca
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Serviços e produtos
•

Acesso on-line ao acervo através do site da Biblioteca
(Guia de Acesso)

•

Acesso a base de dados Ebsco
Constitui atualmente a base de dados online, para pesquisa científica, mais
usada mundialmente. Abarca mais de 30.000 publicações em textos sobre ampla
gama de tópicos, tais como economia, administração, direito, ciência política, entre
outros. Pode ser acessada de qualquer computador dentro da rede MF, para acesso
fora favor consultar a Biblioteca.
(Guia de Acesso)
•

Pesquisa orientada
Solicitar através do e-mail biblioteca.df.esaf@fazenda.gov.br, pelo telefone (61)
34126273, ou no balcão de atendimento da biblioteca.
•

Leituras
Textos selecionados na internet.

•

Regulamento da Biblioteca

•

Publicações Esaf
Textos para discussão

A série Texto para Discussão tem como objetivo divulgar resultados de trabalhos
desenvolvidos pela área de pesquisa da Diretoria de Educação da Escola de
Administração Fazendária, bem como outros trabalhos considerados de relevância
tendo em vista as linhas de pesquisa da Instituição.
•

Caderno de Finanças Públicas
A publicação Cadernos de Finanças Públicas – CFP tem por objetivo fomentar a
pesquisa, o debate e a reflexão sobre idéias, conceitos e práticas, em matéria
fazendária e assuntos ligados as finanças públicas.
•

Livraria da Esaf
Compras pelo site ou no balcão de atendimento da Biblioteca.

•

Monografias, teses e dissertações

•

Pesquisas

•

Palestras

•

Prêmios

Visite-nos em: www.esaf.fazenda.gov.br/biblioteca
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EQUIPE EDITORIAL
Carmenisia (Bibliotecária)
Vulda (auxliar)
Izabel (auxiliar
Emmanuelle (auxiliar)

Biblioteca Esaf

End: DF-001 KM 27,04
SHIS – Lago Sul
Brasília - DF
Cep: 71686-900
CNPJ: 02.317.176/0001-05
TELEFONE:
(61) 3412-6273

Espaço do Leitor:
Os interessados em colaborar com o
Boletim da Biblioteca poderão enviar
matérias, artigos, criticas e sugestões
para o e-mail:
biblioteca.df.esaf@fazenda.gov.br

EMAIL:
biblioteca.df.esaf@fazenda.gov.br

Estamos na Web!
Visite-nos em:
www.esaf.fazenda.gov.br/biblioteca

Visite-nos em: www.esaf.fazenda.gov.br/biblioteca
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