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LIVRARIA INCONFIDÊNCIA
CONTOS E CAUSOS
EM URUGUAIANÊS

A

autora, Valéria Surreaux
possui um estilo
próprio ao escrever
"Contos e Causos
em Uruguaianês"
onde os personagens saídos de sua
fértil imaginação
levam o leitor ao
riso espontâneo tal
a criatividade. Para adquirir este livro por
R$ 25,00 com 92 páginas acesse:
valsurreaux@gmail.com

BRASIL: SEMPRE

A

lém de mostrar a
verdade Histórica
sobre a Contrarrevolução de 1964, BRASIL:
SEMPRE indica um
NOVO CAMINHO para uma Nação em decaída!
Tendo em vista o
brutal patrulhamento que
vem sofrendo, essa obra somente poderá ser
encontrada em duas livrarias, ambas em Porto
Alegre,sobencomenda: Livraria Cultura / fone
(51) 3028-4033 e Martins Livreiro Ltda /
(51) 3226-7779. Para remessa via postal,
frete incluso: R$ 80,00. Pedido pelo e-mail:
carancho49@gmail.com

Este livro poderá ser adquirido
por R$ 30,00 (postagem inclusa)
nos seguintes endereços:
jornal@jornalinconfidencia.com.br
www.livrariacultura.com.br
Porto Alegre: Martins Livreiro -Rua Riachuelo, 1291
ivoalmansa@gmail.com
Uruguaiana: Livraria Mundo do Livro
Rua Duque de Caxias / Galeria Barcelona
Rio de Janeiro: Banca de Jornais na Rua Santa Luzia
esq. da Av. Rio Branco, 251,
frente a Sede do Clube Militar
Juiz de Fora: AMIR  Rua Howian, 40 - www.amirjf.com
Uberlândia: Livraria Pró Século
Rua Quintino Bocaiúva, 457 - Centro
pedidos@proseculo.com.br

NOS CAMINHOS DO MUNDO II

O FORO DE SÃO PAULO

A

autora, Maria da Graça Lisboa Pereira da Silva
foi nossa articulista durante mais de 11 anos.
Tendo falecido em novembro de 2013, deixou suas
memórias publicadas no Inconfidência versando
sobre viagens internacionais e alguns artigos da
realidade vivida pelo Brasil. Entre estes alcançaram
o maior destaque  Os Balseros, Projeto Rondon,
Revolta e indignação, finalizando com Brasil da
impunidade devidamente comprovado pelo incêndio da Boate Kiss em Santa Maria/RS, até hoje sem
qualquer julgamento.
O livro pode ser adquirido por R$ 20,00
postagem inclusa nos seguintes endereços:
Porto Alegre: Martins Livreiro
Rua Riachuelo, 1291 - ivoalmansa@gmail.com
Belo Horizonte: jornal@jornalinconfidencia.com.br

F

ruto da sua pesquisa em 26 anos de existência da nefasta
organização, a Jornalista Graça Salgueiro expõe de maneira clara e objetiva as origens do Foro, a sua atuação nestas três
décadas e a situação atual, destacando as lideranças, o modus
operandi e as fontes de recursos.
Ressalta a forma traiçoeira, vil e deletéria do Foro em
prejuízo da democracia, das instituições e da célula-mater da
sociedade - a família.
O Foro de São Paulo: A Mais Perigosa Organização
Revolucionária das Américas, poderá ser adquirido pelo
e-mail: g.salgueiro@terra.com.br

A VERDADE SUFOCADA

Ser ou não...

O CEL CARLOS ALBERTO BRILHANTE USTRA
vive na nossa memória e no seu livro, levando aos jovens a
história da luta armada das décadas de 60 e 70, que os
subversivos e corruptos tentam deturpar.
A História que a esquerda não quer que o Brasil
conheça Prefácio e epílogo do General Luiz Eduardo
Rocha Paiva e homenagem póstuma do General Paulo
Chagas. Sucesso de vendas há nove anos, 4º livro mais
vendido em junho e julho do ano passado. Para adquiri-lo,
por R$ 85,00 (frete incluso) faça seu pedido pelo e-mail
averdadesufocada@terra.com.br ou pelo tel.
(61) 3468-6576.

Uma questão verbal
é o título do novo livro da Prof.ª Aileda
de Mattos Oliveira com lançamento programado para junho deste ano com data a ser
determinada. Destinado à área de Letras e aos
admiradores da língua portuguesa, versa sobre
o verbo ser, a sua origem, o seu emprego na
forma culta e popular do Brasil, o seu não emprego no hebraico e outras considerações gramaticais e linguísticas. A data e o local do lançamento serão previamente anunciados.
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LIVRARIAS CURITIBA

Os Bastidores da Revolução em Uruguaiana/RS
Atuação do 4º Grupo de Artilharia

A

R$ 35,00
Em SONETOS DE UM
BRASILEIRO,alialém
dos sonetos, o maior
interesse está no apêndice
com as normas para
construção desse tipo de
poesia, o que não é mais
ensinado em nossos
colégios.
É a terceira edição, vai para
a quarta, em edição de
bolso, talvez com a capa
modificada.

R$ 40,00
ANOTAÇÕES DE
UM SARGENTO DO
EXÉRCITO, não é
biografia, conta episódios
vividos e outros dos quais
o autor tomou conheci
mento, também diz de
colegas de trabalho, do
lugar onde nasceu,
Agudos do Sul-PR, e de
pessoas de va lor que lhe
deram e dão atenção e
apoio.

R$ 60.00
HERÓIS DA FEB
(esquecidos), Hoje
poucos brasileiros sabem
que houve uma grande
guerra envolvendo vários
países, e que o Brasil dela
participou na Itália.
O autor conseguiu reunir
uns poucos daqueles
heróis esquecidos, um
deles hoje seu vizinho de
poucas qua dras contando
no livro alguns episódios.

LIVRARIAS CURITIBA.
Av. Mal. Floriano Peixoto, 1762 (REBOUÇAS), em Curitiba.
Os pedidos desses 3 livros, todos de autoria do Capitão Adriano
Pires Ribas, deverão ser feitos diretamente nessa livraria,
por e-mail ou telefone: (41) 3330.5063
Grupo Livrarias Curitiba
autores@livrariascuritiba.com.br / www.livrariascuritiba.com.br

narrativa é realizada pelo seu principal
protagonista, o então Tenente Coronel
de Artilharia, Herói da 2ª Guerra Mundial,
Amerino Raposo Filho, que comandou o 4º Grupo de Artilharia 75 a Cavalo, em Uruguaiana.
Pode-se afirmar que se não houvesse a reação aos eventos ocorridos em Uruguaiana e
descritos neste livro, as forças de resistência
do Governo Goulart poderiam ter insuflado o
país aos seus interesses escusos, a começar
pelo Rio Grande do Sul, que contou também
com o apoio do ex-governador Leonel Brizola.

Atuação do 4º Grupo de Artilharia

Amerino Raposo Filho

Este livro poderá ser adquirido
com Ângela, no CEBRES pelo
tel: (21) 2510-3238 e
e-mail: cebres@cebres.org.br
no valor de R$ 25,00
naquele local e por R$ 30,00
via postal.

MONARQUIA
De autoria do professor Mario de Lima Guerra,
reitor da Faculdade Sabará e ex- presidente do
Círculo Monárquico/MG apresenta as ações da
Monarquia em Minas Gerais pós 2008.
Para adquiri-lo fazer contato
com o autor pelo e-mail:
mariodelimaguerra@gmail.com

