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A coleção u0026#34;Pensamentos Biográficosu0026#34; tem por objetivo colocar o leitor em contato com a
personalidade intelectual de diversos biografados. Pela leitura desses títulos, será possível saber como e sobre o que
pensa a personalidade que é tema de cada livro.u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Os títulos contam com um número expressivo de frases e ideias do biografado, todas elas classificadas segundo
temáticas de grande interesse e organizadas de forma a proporcionar uma leitura fluida e prazerosa.u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
A fórmula adotada permite ao leitor refletir u003cbr/u003e
após a leitura e tirar suas próprias conclusões. u003cbr/u003e
E o propósito declarado dos criadores da coleção é tanto o de oportunizar ao leitor a possibilidade de descobrir como
grandes personalidades u0026#34;enxergam o mundou0026#34; como também que as reflexões motivadas pela
leitura contribuam para o incremento do repertório pessoal de informações, ajudando, assim, na difícil tarefa cotidiana
de tomar decisões.
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