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Presença constante na lista de best-sellers, Os 7 hábitos das
pessoas altamente eficientes ganha uma nova edição, revista
e ampliada, para comemorar seus 25 anos. Desde a primeira
publicação da obra, muita coisa mudou no mundo empresarial
e político. No entanto, os 7 hábitos estabelecidos por Stephen
Covey são eternos e imutáveis, guiando e ajudando inúmeras
pessoas neste meio século — sejam elas chefes de Estado ou
indivíduos comuns.
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extremely ineffective most of thetime. Why? Because os 7 hábitos das pessoas altamente
eficazes are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what
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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...

[PDF]

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...

[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...

[PDF]

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...

[PDF]

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...
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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 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...

[PDF]

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
entender como os hábitos funcionam - e como podemos transformá-los. Durante os últimos dois
anos, uma jovem transformou quase todos os aspectos de sua vida. Parou de fumar, correu uma
maratona e foi...

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 Medo: Trump na Casa Branca livros gratuitos (PDF, Mobi) Bob
Woodward [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/medo-trump-na-casa-branca-pdf-gratis1435503543.pdf

Com detalhes sobre a rotina de Trump, diálogos e documentação inédita, MEDO é o mais íntimo
retrato já publicado de um presidente em seus primeiros anos no cargo. MEDO: TRUMP NA CASA
BRANCA, de Bob Woodward – um dos mais destacados repórteres políticos de todos os tempos –, é
um livro...

[PDF]

baixar A classe média no espelho livros gratuitos (PDF, Mobi) Jessé
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Souza -

http://brpdfango.tk/baixar/a-classe-m-c3-a9dia-no-espelho-pdf-gratis1440037010.pdf

Em sua primeira obra inédita depois do sucesso de A elite do atraso , de 2017, Jessé Souza se dedica
a compreender a classe média brasileira. Com o mesmo estilo claro e acessível, mas sem fazer
concessões à superficialidade, ele agora apresenta uma visão original e inovadora dessa classe...

[PDF]

baixar Do mil ao milhão livros gratuitos (PDF, Mobi) Thiago Nigro -

http://brpdfango.tk/baixar/do-mil-ao-milh-c3-a3o-pdf-gratis1437535628.pdf

Em seu primeiro livro, Thiago Nigro, criador da plataforma O Primo Rico , ensina aos leitores os três
pilares para atingir a independência financeira: gastar bem, investir melhor e ganhar mais. Por meio
de dados e de sua própria experiência como investidor e assessor, Nigro mostra que a riqueza...

baixar Como as democracias morrem livros gratuitos (PDF, Mobi)
Steven Levitsky & Daniel Ziblatt [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/como-as-democracias-morrem-pdf-gratis1423097521.pdf

Uma análise crua e perturbadora do fim das democracias em todo o mundo Democracias tradicionais
entram em colapso? Essa é a questão que Steven Levitsky e Daniel Ziblatt – dois conceituados
professores de Harvard – respondem ao discutir o modo como a eleição de Donald Trump se
tornou...

[PDF]

baixar O Livro dos Espíritos livros gratuitos (PDF, Mobi) Allan Kardec

http://brpdfango.tk/baixar/o-livro-dos-esp-c3-adritos-pdf-gratis1143525750.pdf

Os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível
ou espiritual, isto é, dos Espíritos. Originalmente publicado em 1857, O livro dos espíritos marca o
nascimento da Doutrina Espírita e inicia o conjunto de cinco publicações que...

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...

[PDF]

baixar O Poder do Agora livros gratuitos (PDF, Mobi) Eckhart Tolle -

http://brpdfango.tk/baixar/o-poder-do-agora-pdf-gratis560984981.pdf

Nós passamos a maior parte de nossas vidas pensando no passado e fazendo planos para o futuro.
Ignoramos ou negamos o presente e adiamos nossas conquistas para algum dia distante, quando
conseguiremos tudo o que desejamos e seremos, finalmente, felizes. Mas, se queremos realmente
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mudar nossas...

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...

[PDF]

baixar A marca da vitória livros gratuitos (PDF, Mobi) Phil Knight -

http://brpdfango.tk/baixar/a-marca-da-vit-c3-b3ria-pdf-gratis1167172808.pdf

Phil Knight, o homem por trás da Nike, sempre foi uma figura envolta em mistério. Agora, neste livro
franco e surpreendente, ele conta sua história. Aos 24 anos, depois de se formar e viajar como
mochileiro pelo mundo, Knight decidiu que não seguiria um caminho convencional. Em vez de
trabalhar...

baixar Yo soy Eric Zimmerman, vol II livros gratuitos (PDF, Mobi)
Megan Maxwell [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/yo-soy-eric-zimmerman-vol-ii-pdf-gratis1437971178.pdf

Tras una boda y un viaje de novios de ensueño, mi vida con Judith comienza a normalizarse. Durante
el día, mientras trabajo en mi empresa, mi maravillosa esposa sigue en sus trece de llevarme la
contraria en todo lo que puede y más. A pesar de lo mucho que nos amamos, somos especialistas
en...

baixar Você acredita mesmo em amor à primeira vista? livros
gratuitos (PDF, Mobi) Fabi Santina [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/voc-c3-aa-acredita-mesmo-em-amor-c3-a0-primeira-vista-pdf-gratis1435110108
.pdf

Um romance sobre o amor verdadeiro e sobre a pessoa mais importante da sua vida: você mesma!
Quando nos deparamos com o amor pela primeira vez podemos perder as estruturas, fazer loucuras,
viver com mais intensidade e acabar até nos esquecendo de nós mesmos. Não que amar não seja
bom, mas é...

baixar As cinco linguagens do amor - 3ª edição livros gratuitos (PDF,
Mobi) Gary Chapman [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/as-cinco-linguagens-do-amor-3-c2-aa-edi-c3-a7-c3-a3o-pdf-gratis1033551876.p
df

As diferenças gritantes no jeito de ser e de agir de homens e mulheres já não são novidade há
tempos. O que continua sendo um dilema é como fazer dar certo uma relação entre duas pessoas
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que às vezes parecem ter vindo de planetas
distintos.
Compreender essas diferenças é parte da...

[PDF]

baixar Sapiens livros gratuitos (PDF, Mobi) Yuval Noah Harari -

http://brpdfango.tk/baixar/sapiens-pdf-gratis1391758854.pdf

O que possibilitou ao Homo sapiens subjugar as demais espécies? O que nos torna capazes das mais
belas obras de arte, dos avanços científicos mais impensáveis e das mais horripilantes guerras?
Yuval Noah Harari aborda de forma brilhante estas e muitas outras questões da nossa evolução.
Ele...

baixar Se não eu, quem vai fazer você feliz? livros gratuitos (PDF,
Mobi) Graziela Gonçalves [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/se-n-c3-a3o-eu-quem-vai-fazer-voc-c3-aa-feliz-pdf-gratis1415924434.pdf

Em seu emocionante livro de memórias, a viúva de Chorão narra a história de amor dos dois. Um dos
maiores ícones do rock nacional, Alexandre Magno Abrão, o Chorão, conquistou o Brasil sobretudo
pela sua entrega na hora de compor e cantar. Essa mesma intensidade marcou a história de amor...

[PDF]

baixar Stars livros gratuitos (PDF, Mobi) Anna Todd -

http://brpdfango.tk/baixar/stars-pdf-gratis1440158676.pdf

DEPOIS DE CONQUISTAR BILHÕES DE LEITORES AO REDOR DO MUNDO COM A SÉRIE AFTER ,
ANNA TODD ESTÁ DE VOLTA COM UM DRAMA EMOCIONANTE E ENCANTADOR. Karina sempre
soube o quão difícil é a vida militar, desde a convivência com seu pai militar até mesmo a infância e
a juventude dentro de uma base....

baixar Se nada der certo até os 30, você se casa comigo? livros
gratuitos (PDF, Mobi) Karina Halle [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/se-nada-der-certo-at-c3-a9-os-30-voc-c3-aa-se-casa-comigo-pdf-gratis12583720
50.pdf

Era para ser só uma promessa de dedinho... Linden McGregor é alto, robusto e incrivelmente bonito,
um piloto de helicóptero com sotaque escocês e charme de sobra. Stephanie Robson é bonita,
engraçada e uma mulher de negócios ambiciosa – e irresistível. Os dois são melhores amigos desde...

baixar A mágica da arrumação livros gratuitos (PDF, Mobi) Marie
Kondo [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/a-m-c3-a1gica-da-arruma-c3-a7-c3-a3o-pdf-gratis986814410.pdf

Prepare-se para conhecer o método de arrumação que vem conquistando milhões de adeptos pelo
mundo afora. A japonesa Marie Kondo, consultora e especialista no assunto, vai ajudar você a
organizar sua casa e sua vida – de uma vez por todas. Quantas vezes você já...
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