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Acre

m. m. pAim representAções e comércio 

rua rio grande do Sul, 311 – centro

69903-420 – rio Branco

Fone [68] 3224-3432

Fax [68] 3224-7528

livrariapaim@brturbo.com.br

BAHiA

livrAriA e distribuidorA multicAmpi ltdA.

rua direita da Piedade, 20

40070-190 – Salvador

Fone [71] 2101-8000

Fax [71] 2101-8009

ldm@livrariamulticampi.com.br

ceArá

sérgio brAgA bArbosA

[livrarias livro técnico]

rua dom joaquim, 54 

60110-100 – Fortaleza

Fone/Fax [85] 3433-9495

comercial@livrotecnico.com.br

diStrito FederAl

Arco-íris distribuidorA de livros ltdA.

shc/Sul – cr – Quadra 509 – Bloco A – loja 54 W2

70360-510 – Brasília

Fone [61] 3244-0477 

Fax [61] 3244-0940

arcoiris@arcoirisdf.com.br

eSPírito SANto

representAções pAulistA ltdA.

[livrAriA  logos]

Av. carlos moreira lima, 61 – Bento Ferreira

29050-650 – Vitória

Fone [27] 3137-2560

Fax [27] 3137-2567

vendas@logoslivraria.com.br

distribuidores

goiáS

sebAstião de mirAndA

[plAnAlto distribuidorA de livros]

rua 70, 620

74055-120 – goiânia 

Fone [62] 3212-2988

Fax [62] 3225-6400

sebastiãodemiranda@terra.com.br

mAto groSSo

distribuidorA de livros pArAtii ltdA.

Av. tenente cel. duarte, 504

78015-500 – cuiabá

Fone [65] 3624-5229

Fax [65] 3624-1488

dlparati@terra.com.br

mAto groSSo do Sul

liter Arte distribuidorA de livros ltdA.

rua Antonio maria coelho, 3862

79021-170 – campo grande

Fone/Fax [67] 3313-1536 / 3428-4205

livrariale@livrariale.com.br

miNAS gerAiS

boA viAgem 

rua mem de Sá, 962 – Sta. efigênia

30260-270  – Belo Horizonte

Fone/Fax [31] 3194-5000

boaviagem@boaviagemdistribuidora.com.br

PArANá

berton & cosmo ltdA.

[A páginA distribuidorA]

rua Santo Antônio, 866/875

80230-120 – curitiba

Fone/Fax [41] 3213-5600

atendimento@apaginadistribuidora.com.br
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PerNAmBuco

pernAmbooks ltdA.

rua Barão de São Borja, 186

50070-310 – recife

Fone [81] 3421-4991

Fone/Fax [81] 3222-0144

pernambooks@uol.com.br

PiAuí

livrAriA e pApelAriA cAmpos ltdA.

rua álvaro mendes, 1481 – centro

64000-060 – teresina

Fone [86] 3221-3860

Fax [86] 3221-7336

livrariacampos@livrariacampos.com.br

 

rio de jANeiro

Jorge zAhAr editor 

rua méxico, 31 Slj 201/202

20031-144 – rio de janeiro 

Fone [21] 2108-0808

Fax [21] 2108-0800

comercial@zahar.com.br

book look editorA e distribuidorA de livros ltdA.

rua curuzu, 17 – 2º sobrado

20920-440 – rio de janeiro

Fone [21] 2589-6052

Fone/Fax [21] 3860-7906 

booklook@terra.com.br

rio grANde do Norte

potylivros distribuidorA ltdA.

rua Felipe camarão, 609 – centro

59025-200 – Natal

Fone[84] 3203-2626

Fax [84] 3211-5068

potylivros@potylivros.com.br

rio grANde do Sul

representAnte

md representAções

mArciA dreizik

rua luiz So, 75/301 – Santa cecília

90460-010 – Porto Alegre

Fone/Fax [51] 3388-8089

marciadr@terra.com.br

mr livros comércio e representAções

mario dos Santos

rua da mangueira, 462 – Vila Florescente

94455-070 – Viamão

Fone/Fax [51] 3446-8690  

cel. [51] 9325-7632 

mariomeu@terra.com.br  

distribuidor

multilivro distribuidorA e livrAriA ltdA.

rua gomes jardim, 477 

90620-130 – Porto Alegre

Fone [51] 3223-7363

Fax [51] 3223-0139

multilivro@multilivro.com.br

SANtA cAtAriNA

berton & cosmo ltdA.

[A páginA distribuidorA]

rua Santo Antônio, 866/875

80230-120 – curitiba

Fone/Fax [41] 3213-5600

atendimento@apaginadistribuidora.com.br

livrAriA livros & livros ltdA.

rua jerônimo coelho, 215

88010-030 – Florianópolis

Fone [48] 3028-6244

atacado@livroselivros.com.br

São PAulo – iNterior

BAuru

distribuidorA de livros colibA ltdA.

rua 1 de Agosto, 1465

17013-010 – Bauru

Fone [14] 3212-4400

Fax [14] 3212-4500

colibalivros@uol.com.br

cAmPiNAS, SorocABA e região

pergAminho comércio e distribuição de livros ltdA.

Av. dr. celso Silveira rezende, 496

13041-255 – campinas

Fone [19] 3236-3610 

Fax [19] 3236-2561

vendas@pergaminho.com.br
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Artlivros distribuidorA editoriAl ltdA-me.

rua tupinambá, 44  

18044-180 – Sorocaba

Fone [15] 3202-6493

Fax [15] 3202-6493

artlivros@bol.com.br

riBeirão Preto

livrAriAs pArAler ltdA.

rua Saldanha marinho, 692 

14010-060 – ribeirão Preto

Fone [16] 2101-6800

Fax [16] 2101-6809

marylene@paraler.com.br

São joSÉ do rio Preto

distribuidorA de livros sArkis e silvA ltdA.

rua rubião júnior, 3532 – Sala B

15014-220 – São josé do rio Preto

Fone [17] 3234-4088

Fax [17] 3234-5544

distribuidoraespaco@gmail.com

São joSÉ doS cAmPoS

mAxsigmA livrAriA e pApelAriA ltdA.

Av. São joão, 2200 – loja ns 62 – Shopping colinas

12242-000 – São josé dos campos

Fone [12] 3942-5324

maxsigma@maxsigma.com.br

VAle do PArAíBA 

reAl distribuidorA

rua dr. emilio Winther, 133 – centro

12030-000 – taubaté

Fone [12] 3624-2450

Fax [12] 3631-3117

real_distribuidora@terra.com.br

outroS diStriBuidoreS

cAsA de livros com. ltdA.

rua capitão otávio machado, 259

04718-002 – São Paulo

Fone [11] 5182-4227

Fax [11] 5182-6702

casalivro@terra.com.br

empório do livro editorA e livrAriA ltdA.

rua joão rudge, 366 – casa Verde

02513-020 – São Paulo 

Fone/Fax [11] 3856-0563

emporiodolivro@uol.com.br

leiturA dinâmicA distribuidorA de livros ltdA.

rua Santo egídio, 650 – Santa teresinha

02461-011 – São Paulo

Fone/Fax [11] 2195-3653

vendas@ldinamica.com.br

São PAulo

editorA schwArcz ltdA.

compAnhiA dAs letrAs

rua Bandeira Paulista, 702 cj 32 – itaim Bibi

04532-002 – São Paulo 

Fone [11] 3707-3500

Fax [11] 3707-3501

cobrança: [11] 3326-8155

www.companhiadasletras.com.br

SergiPe

pAulo escAriz ltdA.

[livraria escariz]

Av. ministro geraldo Barreto Sobral, 215 lojas 81/83

49026-010 – Aracaju

Fone [79] 3217-3175

Fax [79] 3217-3177

pedidos@escariz.com.br

PortugAl

dinAlivro distribuidorA nAcionAl de livros ltdA.

rua joão ortigão ramos, 17 A

1500-362 – lisboa

Fone [351] 21 712 -2210

Fax [351]  21 715-3774

comercial@dinalivro.pt


