Anos

Livro da Insight Comunicação terá testemunho
dos maiores pensadores brasileiros
Primeiro volume de “No Calor Nas Ideias” reúne textos publicados
em 21 anos pela revista Insight Inteligência
O livro “No Calor das Ideias – Breviário do Bem Pensar – Vol. 1” (editora Insight Comunicação, 451
páginas) é o resultado de entrevistas praticamente inéditas de cientistas políticos, economistas, juristas, empresários, filósofos e jornalistas. Foram publicadas na revista Insight Inteligência, fundada
em dezembro de 1997. São opiniões de personalidades e de intelectuais com ativa participação
na vida brasileira.
O livro, que também terá uma edição eletrônica, põe ao alcance do público contribuições valiosas
de grandes pensadores brasileiros. Este primeiro volume de “No Calor das Ideias” oferece ao leitor
um panorama intelectual privilegiado do Brasil e do mundo do último quarto de século. Esses depoimentos se propõem a iluminar os fatos do presente e do passado do país, sem deixar de nos
dar pistas sobre o que nos aguarda pela frente.
A edição impressa, com tiragem de 1.300 exemplares, e o e-book serão gratuitos. O livro eletrônico
estará disponível a parir de 30 de abril no endereço www.nocalordasideias.com.br
A revista Insight Inteligência nasceu com a proposta plural de reunir pensadores de grande
prestígio das mais variadas áreas, versando sobre temas pouco convencionais, sem que o corte ideológico fosse um empecilho para sua reunião. Pelo contrário, a intenção era combinar os
opostos. Desde 1997, são artigos e depoimentos de 810 pensadores. A revista publicou ensaios
refinados sobre temas pouco usuais, como as intrincadas questões da vigilância das fronteiras, as
diversas conexões do cérebro por todo o corpo, o avanço da tecnologia odontológica, a herança
genética do bem e do mal, a contabilidade dos fatores sociais e a definição original de sociedade
intransitiva, entre tantos e tantos outros. Insight Inteligência está classificada no Qualis da Capes
em seis áreas de avaliação – comunicação e informação, economia, direito, ciências políticas e
relações internacionais, interdisciplinar e ciências ambientais, fato raro, senão improvável, que
uma publicação semelhante tenha essa amplitude de citações.
Em suas diversas edições pulsam depoimentos que podem ser classificados como clássicos tais
como os de Eliezer Batista, José Luiz Bulhões Pedreira e Maria da Conceição Tavares. Esses testemunhos tiveram pouca circulação devido à característica da distribuição seleta da revista para um
mailing constituído por acadêmicos, empresários, parlamentares, desembargadores, juízes da Alta
Corte, prelados, oficiais do Alto Comando das Forças Armadas e formadores de opinião. Um target
reduzido, mas determinante nas decisões centrais do país.
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Depoimentos
André Lara Resende
Antonio Delfim Netto
Arthur Candal
Candido Mendes
Carlos Lessa
Christian Lynch
Eliezer Batista
Fábio Konder Comparato
Gillo Pontecorvo
Jack Schechtman
Janio de Freitas
João Paulo dos Reis Velloso
Jorge Oscar de Mello Flôres
Jorio Dauster
José Luiz Bulhões Pedreira
Lauro Vieira
Leandro Karnal
Luiz Felipe d’Ávila
Maria da Conceição Tavares
Paulo Guedes
Pedro Paulo de Sena Madureira
Pierre Rosanvallon
Raymundo Faoro
Renê Garcia
Roberto Campos
Sergio Abranches
Sergio Bermudes
Talvane de Moraes
Wanderley Guilherme dos Santos
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