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As the global economy endures tumultuous twists and turns
largely due to unsound and unsustainable investment
strategies, it is important to rediscover and pay heed to the
ideas of economists such as Benjamin Graham. The crux of
Graham’s philosophy is approaching securities investment
from a real wealth, real value perspective that focuses on
long-term wealth creation. Graham’s mindset is the opposite
of that which has led to “destructively creative,” or to put it
more bluntly, downright fraudulent accounting techniques
and dangerously speculative short-term investment schemes
that have caused such economic upheaval on a global scale
throughout the better part of the last decade.
Contemporary economic luminaries such as billionaire Warren E. Buffett agree. Buffett, who
contributed the preface and appendices to this edition of Graham’s seminal tome, is widely quoted
as saying The Intelligent Investor is “by far the best book on investing ever written.” In the preface
Buffett doesn’t mince words with regard to the weight of the book’s significance:
“To invest successfully over a lifetime does not require a stratospheric IQ, unusual business insights,
or inside information. What’s needed is a sound intellectual framework for making decisions and the
ability to keep emotions from corroding that framework. This book precisely and clearly prescribes
the proper framework. You must supply the emotional discipline.”
The current hyper-emotional, lightning-fast-paced investment climate very much needs a refresher
course on the principles outlined in Graham’s The Intelligent Investor. As market volatility becomes
the unfortunate normal modus operandi for the corporate and financial world, investors should
keenly take to heart the concepts Graham provides.
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baixar O milagre da manhã livros gratuitos (PDF, Mobi) Hal Elrod -

http://brpdfango.tk/baixar/o-milagre-da-manh-c3-a3-pdf-gratis1155673257.pdf

Conheça o método simples e eficaz que vai proporcionar a vida dos sonhos — antes das 8 horas da
manhã! Hal Elrod explica os benefícios de acordar cedo e desenvolver todo o nosso potencial e as
nossas habilidades . O milagre da manhã permite que o leitor alcance níveis de sucesso jamais...

baixar A sutil arte de ligar o f*da-se livros gratuitos (PDF, Mobi) Mark
Manson [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/a-sutil-arte-de-ligar-o-f-da-se-pdf-gratis1293280123.pdf

Chega de tentar buscar um sucesso que só existe na sua cabeça. Chega de se torturar para pensar
positivo enquanto sua vida vai ladeira abaixo. Chega de se sentir inferior por não ver o lado bom de
estar no fundo do poço. Coaching, autoajuda, desenvolvimento pessoal, mentalização positiva —...

[PDF]

baixar Aprendizados livros gratuitos (PDF, Mobi) Gisele Bündchen -

http://brpdfango.tk/baixar/aprendizados-pdf-gratis1436286070.pdf

Uma oportunidade para conhecer profundamente uma das brasileiras mais respeitadas do século. A
caminhada de Gisele Bündchen começou no Rio Grande do Sul, numa casa com cinco irmãs, jogando
vôlei e resgatando cães e gatos de rua. Nessa época, a carreira dos sonhos de Gisele estava bem...

baixar Um acordo pecaminoso livros gratuitos (PDF, Mobi) Lisa
Kleypas [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/um-acordo-pecaminoso-pdf-gratis1440692533.pdf

Lady Pandora Ravenel é muito diferente das debutantes de sua idade. Enquanto a maioria delas não
perde uma festa da temporada londrina e sonha encontrar um marido, Pandora prefere ficar em casa
idealizando jogos de tabuleiro e planejando se tornar uma mulher independente. Mas certa noite,
num...
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baixar O poder do hábito livros gratuitos (PDF, Mobi) Charles Duhigg

http://brpdfango.tk/baixar/o-poder-do-h-c3-a1bito-pdf-gratis1254052358.pdf

Charles Duhigg, repórter investigativo do New York Times, mostra que a chave para o sucesso é
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anos, uma jovem transformou quase todos os aspectos de sua vida. Parou de fumar, correu uma
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baixar Maturidade livros gratuitos (PDF, Mobi) Luciano Subirá -

http://brpdfango.tk/baixar/maturidade-pdf-gratis1441647686.pdf

Neste livro, destaco uma das várias virtudes que precisam ser acrescentadas à fé: a maturidade.
Atualmente, é fácil constatar que há grande deficiência nessa área. Cristãos com anos de caminhada
cristã, mas com a mentalidade ciumenta do irmão do filho pródigo. Crentes de longa data, mas...

baixar Como fazer amigos e influenciar pessoas livros gratuitos (PDF,
Mobi) Dale Carnegie [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/como-fazer-amigos-e-influenciar-pessoas-pdf-gratis1102580483.pdf

Não é por acaso que, mais de setenta anos depois de sua primeira edição, depois de mais de 50
milhões de exemplares vendidos, Como fazer amigos e influenciar pessoas segue sendo um livro
inovador, e uma das principais referências do mundo sobre relacionamentos, seja no âmbito
profissional ou...

baixar Fogo & Sangue – Volume 1 livros gratuitos (PDF, Mobi) George
R. R. Martin [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/fogo-sangue-volume-1-pdf-gratis1437035638.pdf

A arrebatadora história dos Targaryen ganha vida neste novo livro de George R.R. Martin, autor de
As Crônicas de Gelo e Fogo, série que inspirou a adaptação de sucesso da HBO, "Game of Thrones".
Séculos antes dos eventos de A guerra dos tronos , a Casa Targaryen – única família de...

baixar A coragem de ser imperfeito livros gratuitos (PDF, Mobi)
Brené Brown [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/a-coragem-de-ser-imperfeito-pdf-gratis691334979.pdf

Viver é experimentar incertezas, riscos e se expor emocionalmente. Mas isso não precisa ser ruim.
Como mostra Brené Brown, a vulnerabilidade não é uma medida de fraqueza, mas a melhor
definição de coragem. Quando fugimos de emoções como medo, mágoa e decepção, também nos
fechamos para...
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baixar Minha história livros gratuitos (PDF, Mobi) Michelle Obama -

http://brpdfango.tk/baixar/minha-hist-c3-b3ria-pdf-gratis1389262107.pdf

Um relato íntimo, poderoso e inspirador da ex-primeira-dama dos Estados Unidos. Com uma vida
repleta de realizações significativas, Michelle Obama se consolidou como uma das mulheres mais
icônicas e cativantes de nosso tempo. Como primeira-dama dos Estados Unidos — a primeira afroamericana a...
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baixar O Negócio do Século XXI livros gratuitos (PDF, Mobi) Robert T.
Kiyosaki [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/o-neg-c3-b3cio-do-s-c3-a9culo-xxi-pdf-gratis1435502718.pdf

Você está furioso com a corrupção no mundo empresarial? Com o sistema financeiro e os bancos?
Com o governo, que faz muito pelas coisas erradas e pouco pelas coisas certas? Ou está zangado
consigo mesmo por não ter conseguido controlar suas finanças antes? A vida é dura. A questão é:
O...

baixar O Mínimo que Você Precisa Saber Para Não Ser um Idiota
livros gratuitos (PDF, Mobi) Olavo de Carvalho [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/o-m-c3-adnimo-que-voc-c3-aa-precisa-saber-para-n-c3-a3o-ser-um-idiota-pdf-gr
atis692071801.pdf

Escritos entre 1997 e 2013 e publicados em diferentes jornais e revistas do país, os 193 textos aqui
selecionados esmiúçam os fatos do cotidiano – as notícias, o que nelas fica subentendido, ou que
delas passa omitido – para afinal destrinchar, sem dó, a mentalidade brasileira e sua...
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baixar Seja foda! livros gratuitos (PDF, Mobi) Caio Carneiro -

http://brpdfango.tk/baixar/seja-foda-pdf-gratis1343814022.pdf

Aposto que você quer, no final da sua vida, olhar para trás, bater no peito com o coração cheio de
felicidade, sem falsa modéstia, com plena convicção e serenidade, e dizer: minha vida foi FODA. Mas
calma, encontrar este livro é só o começo. Agora, você precisa levá-lo com você. Com...
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baixar Me Poupe! livros gratuitos (PDF, Mobi) Nathalia Arcuri -

http://brpdfango.tk/baixar/me-poupe-pdf-gratis1381518235.pdf

Como economizar no dia a dia? Como poupar mesmo ganhando pouco? Quais são os melhores (e os
piores) investimentos? Como poupar para o futuro sem abrir mão dos desejos e necessidades do
presente? Sei que você tem muitas dúvidas sobre o que fazer com o seu dinheiro. Sei também que
muita gente...

baixar Os segredos da mente milionária livros gratuitos (PDF, Mobi)
T. Harv Eker [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/os-segredos-da-mente-milion-c3-a1ria-pdf-gratis560987598.pdf

Se as suas finanças andam na corda bamba, talvez esteja na hora de você refletir sobre o que T.
Harv Eker chama de "o seu modelo de dinheiro" – um conjunto de crenças que cada um de nós
alimenta desde a infância e que molda o nosso destino financeiro, quase sempre nos levando para
uma...
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baixar Breves respostas para grandes questões livros gratuitos (PDF,
Mobi) Stephen Hawking [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/breves-respostas-para-grandes-quest-c3-b5es-pdf-gratis1439091044.pdf

Em textos inéditos, o físico e autor do best-seller Uma breve história do tempo nos presenteia com
seus pensamentos finais sobre as maiores perguntas da humanidade Desde Einstein, o mundo não
via um cientista tão reverenciado quanto Stephen Hawking. Com seu trabalho revolucionário em
física...

baixar Crianças francesas não fazem manha livros gratuitos (PDF,
Mobi) Pamela Druckerman [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/crian-c3-a7as-francesas-n-c3-a3o-fazem-manha-pdf-gratis1254055488.pdf

A jornalista americana Pamela Druckerman se muda para Paris logo após se casar. Lá, além das
diferenças culturais mais conhecidas, começa a observar que as crianças se comportam de forma
muito mais educada do que jamais viu. Estarrecida, ela percebe que os jantares nas casas dos
franceses...
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baixar Medo livros gratuitos (PDF, Mobi) Osho -

http://brpdfango.tk/baixar/medo-pdf-gratis1349353263.pdf

Osho leva o leitor passo a passo a uma jornada por tudo que faz os seres humanos terem medo,
desde a reação reflexa de "lutar ou fugir" do perigo físico até os medos racionais e irracionais da
nossa mente. Só levando a luz do entendimento aos cantos mais sombrios do medo, diz ele,...

baixar 21 lições para o século 21 livros gratuitos (PDF, Mobi) Yuval
Noah Harari [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/21-li-c3-a7-c3-b5es-para-o-s-c3-a9culo-21-pdf-gratis1358749440.pdf

O novo livro do autor de Sapiens e Homo Deus explora as grandes questões do presente e o que
podemos fazer para melhorá-lo. Como podemos nos proteger de guerras nucleares, cataclismos
ambientais e crises tecnológicas? O que fazer sobre a epidemia de fake news ou a ameaça do
terrorismo? O que...

baixar Limite zero livros gratuitos (PDF, Mobi) Joe Vitale & Ihaleakala
Hew Len [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/limite-zero-pdf-gratis974251549.pdf

Autor de A Chave, publicado pela Rocco, e uma das estrelas do filme O Segredo, Joe Vitale revela
aos leitores, em Limite zero, como evoluiu de menino sem-teto a profissional de negócios bemsucedido – através do Ho'oponopono. Em parceria com o terapeuta e Ph.D. Ihaleakala Hew Len,
Vitale...
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baixar O poder da ação livros gratuitos (PDF, Mobi) Paulo Vieira -

http://brpdfango.tk/baixar/o-poder-da-a-c3-a7-c3-a3o-pdf-gratis1098942616.pdf
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gostar daqueles quilos a mais? De observar seu momento profissional somente com frustração? De
se sentir desconectado dos seus familiares, dos seus amigos? Se você acha que essas são situações...

baixar Até que nada mais importe livros gratuitos (PDF, Mobi)
Luciano Subirá [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/at-c3-a9-que-nada-mais-importe-pdf-gratis1410832254.pdf

Nestas páginas, seremos confrontados pela verdade de que não estamos aqui para viver uma vida
efêmera e alucinada, correndo atrás de autoimagem e performances. Estamos indo além dos nossos
próprios limites em uma espiritualidade rasa, de longos e "inexplicáveis" jejuns, lendo a...

baixar Para Sempre, com Você (A Pousada em Sunset Harbor—Livro
3) livros gratuitos (PDF, Mobi) Sophie Love [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/para-sempre-com-voc-c3-aa-a-pousada-em-sunset-harbor-livro-3-pdf-gratis1349
439737.pdf

“A capacidade de Sophie Love encantar seus leitores é delicadamente trabalhada em poderosas e
inspiradoras frases e descrições... Este é o romance perfeito para ler na praia, com uma diferença:
seu entusiasmo e belas descrições nos chamam a atenção, inesperadamente, para a complexidade...

baixar Comunicação não-violenta livros gratuitos (PDF, Mobi)
Marshall B. Rosenberg [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/comunica-c3-a7-c3-a3o-n-c3-a3o-violenta-pdf-gratis1048241045.pdf

Manual prático e didático que apresenta metodologia criada pelo autor, voltada para aprimorar os
relacionamentos interpessoais e diminuir a violência no mundo. Aplicável em centenas de situações
que exigem clareza na comunicação: em fábricas, escolas, comunidades carentes e até em graves...
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baixar A irmã da lua livros gratuitos (PDF, Mobi) Lucinda Riley -

http://brpdfango.tk/baixar/a-irm-c3-a3-da-lua-pdf-gratis1437143039.pdf

Em A irmã da lua , quinto volume da série As Sete Irmãs, duas jovens separadas por um século têm
suas vidas entrelaçadas numa emocionante história sobre fé, tradição, paixão e sobrevivência. Entre
as filhas adotivas de Pa Salt, Tiggy D'Aplièse é conhecida como a instintiva e...
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baixar Poder sem limites livros gratuitos (PDF, Mobi) Tony Robbins -

http://brpdfango.tk/baixar/poder-sem-limites-pdf-gratis1292036667.pdf

O grande sucesso de Tony Robbins em nova edição. "A estrada do sucesso está sempre em
construção": é o que afirma o autor em Poder sem limites, um dos grandes sucessos de venda do
escritor, empresário e pai do método coaching. Neste livro, Robbins apresenta ao leitor as
ferramentas para...

PDF File: The Intelligent Investor, by Benjamin Graham, Jason Zweig, and Warren Buffett - A Hyperink Quicklet

