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Refazenda connects a remarkable album by one of the 20th and 21st centuries' great musicians to a dazzling, often unexpected, array of
people and places spread across the globe from Brazil to England to Chile to Japan. Critics and fans often project (or impose) desires and
interpretations onto Gil that don't seem to fit. This book explores why familiar political and musical categories so often fall flat and explains
why serendipity may instead be the best way to approach this mercurial album and the unrepeatable artist who created it. Based on years of
listening to, studying, and teaching about Gil, and the author's own encounters with the album around the world, this book argues that
Refazenda does, in fact, contain radical messages, though they rarely appear in the form, shape, or places that we might expect. The book
also includes the first English-language translations of the album's lyrics, never-discussed-before 1970s Japanese liner notes, and a
recounting of a forgotten moment when censors detained Gil during the album's debut tour. 33 1/3 Global, a series related to but independent
from 33 1/3, takes the format of the original series of short, music-basedbooks and brings the focus to music throughout the world. With initial
volumes focusing on Japanese and Brazilian music, the series will also include volumes on the popular music of Australia/Oceania, Europe,
Africa, the Middle East, and more.
Autocura não é a solução emergencial ou paliativa para nos livrar da doença. É parte natural do processo autoevolutivo quando a
Cosmoética nos convida a ampliar a realidade íntima.
O guia é resultado das pesquisas e trabalhos do Projeto Vida por Escrito, que organizou, classificou e descreveu o acervo da escritora
Carolina Maria de Jesus. O guia traz também resumo de seus romances e peças de teatro inéditos e ensaios sobre a obra da escritora.
O livro se trata de uma visão sobre todo o ano de 2020. E como a Covid-19 afetou o mundo. Indo de uma visão micro para uma macro. Para
que possamos compreender onde e como podemos melhorar no ano de 2021. Passando por cada um dos meses, e possuindo várias
considerações sobre as mídias, a saúde e a política.
Ferramenta básica para quem vai efetuar o ENEM ou outro curso que exija a redação como base para garantir seu efetivo.

Em maio de 2011, o STF reconheceu a união estável entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar numa
votação histórica, televisionada para o país e para o mundo, jogando luz no tema num tom acadêmico, mas com
sensibilidade. É importante salientar que o Brasil é o país onde mais se mata LGBTI+ e o Estado não tem políticas
públicas para enfrentar essa situação drástica e afronta aos direitos humanos. Este livro se debruça sobre essa votação
histórica no STF, que acatou duas ações de objeto e pedido semelhantes: a ADPF 132 e a ADI 4277. Naquele
momento, havia um clima mais democrático no país. Apesar disso, o Congresso Nacional nunca aceitou discutir o tema
e se manteve silente na votação da Corte Suprema. O momento era outro: as pessoas tinham vergonha de se assumir
conservadoras, optavam pelo silêncio e as agressões eram invisíveis, na calada da noite. Apesar do avanço, a união
estável entre casais do mesmo sexo é juridicamente precária. Por essa razão, este livro tem o cuidado de esmiuçar o
tema e propor alternativa que conceda a garantia de direitos. Vale observar que poucos escritores ousaram tecer críticas
ao acórdão do Supremo Tribunal Federal. O mais contundente foi o Dr. Roger Raupp Rios, em contraposição à Dra.
Maria Berenice Dias, que considera o acórdão uma vitória e acredita que os problemas estão sanados. É imperioso
discutir o tema, pois ele se reflete sobre os direitos LGBTI+ e a reflexão é um ato de luta que precisa se concretizar
todos os dias. Esse é o debate e o convite à ousadia.
Poemas publicadas no Blog do mesmo nome.
Ferramenta importante para pesquisas sobre redação com passo a passo para quem pretende ENEM, ensino
Fundamental, Médio, Vestibular, Concursos Públicos e, conhecimentos básico para fazer uma redação.
Primeiro volume dos Cadernos do cárcere, textos escritos por Antonio Gramsci enquanto esteve preso na Itália, no
período ditatorial. Este primeiro volume é dividido em duas partes. Na primeira, está a "Introdução ao estudo da
filosofia", que traz o Caderno 11 e os Cadernos Miscelâneos, no qual se discutem principalmente temas filosóficos e, em
particular, a "filosofia da práxis". A segunda parte é "A filosofia de Benedetto Croce" que traz notas sistemáticas sobre
tal filosofia, designação que lhe serve de título geral, como também um bom número de apontamentos esparsos sobre
teoria econômica (com títulos como "Breves notas de economia", "Pontos de meditação para o estudo da economia"
etc.), entre outros tópicos.
Reúne críticas, releituras, entrevistas e bibliografia de e sobre Borges. Especial ênfase à sua relação com o Brasil.
Este livro analisa as relações entre a Igreja e o Estado no Brasil tomando por marcos divisores as transformações advindas do
Concílio Vaticano II, das Conferências Episcopais Latino-Americanas de Medellín (1968) e de Puebla (1979), da Teologia da
Libertação, da ação das CEBs (Comunidades Eclesiais de Base) e da Pastoral Operária.
In recent decades there has been an exponential increase in large hydroelectric plants in Brazil, especially in the Amazon region.
These large hydraulic structures impact the environment and the lives of people living in the places where they settle and require a
special type of water governance. The dictatorial regime (1964-1985) created a "standard" for the construction of these great
structures, through an institutional and legal framework, which benefited the Brazilian business elite but also, through the creation
of a popular imagination, which shows itself lasting progress on the country's progress and development. The suspension of
security, the fragility of institutional environmental structures, the disrespect for indigenous reserves, the lack of clarity about the
concept of "affected population" and the non-payment of fair compensation were identified as one of the main challenges for a
democratic water governance in the country. In the late 1970s, the Dam-Affected Movement (MAB) began its organization and is
also studied in this research. The study is an important and insightful academic contribution to the understanding of the main
bottlenecks of effective water governance in Brazil.
Cadernos do cárcere - vol. 1Editora José Olympio
Livro que derruba mitos sobre a injustiçada química utilizada no campo. Fundamentais para o controle de pragas que durante
séculos devastaram plantações e responsáveis pelo aumento na produtividade das lavouras, os agrotóxicos e fertilizantes foram
vilanizados pelos adeptos da alimentação orgânica, passando a ser tratados como a fonte de todos os males. Fruto de uma
apuração rigorosa do jornalista Nicholas Vital, que inclui mais de cinquenta entrevistas e a pesquisa em dezenas de obras sobre
o assunto, este livro exige que esqueçamos tudo o que já ouvimos sobre os agrotóxicos e façamos uma leitura sem preconceitos.
Derrubando mitos como o de que o brasileiro "ingere 5,2 litros de pesticida por ano" ou de que nossas frutas e verduras estão
contaminadas por substâncias venenosas, Agradeça aos agrotóxicos por estar vivo mostra como esses produtos na verdade
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contribuíram para reduzir a fome no mundo.
A redação serve de base para quem vai fazer o ENEM e aqui você vai encontrar algumas técnicas e informações básicas, como
introdução, desenvolvimento e conclusão. além de alguns modelos de redação.

O livro Histórico, conquistas e desafios dos cursinhos populares: em foco os cursinhos populares da Unesp levanta as
principais características, aproximações e afastamentos acerca dos cursinhos populares dessa universidade. Da
iniciativa dos próprios alunos da graduação, motivados pelo desejo de democratizar o acesso ao ensino superior
público, os cursinhos populares da Unesp nascem e desenvolvem-se nos diferentes campus dela, impactando a vida de
milhares de jovens – alunos e professores – que buscam mudar sua realidade social pela educação. Ganham relevância
social e apreço popular nas cidades e regiões de atuação, ao mesmo tempo que são reconhecidos como uma
importante ação afirmativa e extensionista dentro da própria Unesp. Mesmo com essas conquistas, a luta prossegue
para continuar mudando vidas e tornar o ensino superior público mais democrático. Esta obra busca apontar como
esses cursinhos, que atuam de maneira independente e autônoma, funcionam em seu dia a dia, as dificuldades que
enfrentam e as soluções que trouxeram para elas. Com isso, os resultados e discussões apresentados neste livro têm
como intenção capital apontar possíveis caminhos e ideias a serem usadas pelos mais diversos cursinhos populares
espalhados pelo país, buscando contribuir na luta pela construção do ensino superior público como direito de todos.
Includes entries for maps and atlases.
Os sons do português is a practical introduction to the phonetics and pronunciation of Portuguese, with a focus on the
sound patterns of Portuguese from a non-theoretical perspective. Written entirely in Portuguese, the book addresses the
correspondence between sounds and spelling rules, syllabic structure and stress patterns of the language, as well as an
introduction to phonetic notation, terminology, and transcription. Key features: Easy-to-follow organization, with gradual
development from introductory to advanced material to build on students’ pre-existing knowledge of Portuguese
pronunciation A range of activities, including descriptive and audio-visual exercises based on examples from cultural
products of Portuguese-speaking communities Illustrative descriptions and audio-visual samples of the main dialects of
the Lusophone world, particularly from Brazil and Portugal Online access to audio files that accompany the text This is an
ideal resource for non-native and heritage speakers of Portuguese at level B2 – C2 of the Common European Framework
for Languages, and Intermediate High – Advanced High on the ACTFL proficiency scales.
Prefeitura do distrito.
Na escola, tudo parece estar em ordem. Muros altos, portões fechados, grades nas janelas, corredores limpos, paredes
livres de pichações, mesas e cadeiras enfileiradas, alunos devidamente uniformizados. Neste cenário, fica praticamente
impossível imaginar a violência no cotidiano escolar. Associada às agressões físicas e verbais, às cenas de depredação
e ao narcotráfico, portanto, ao barulho, a violência que ocorre entre os muros da escola também merece uma visão
acurada daquilo que se passa no chão desta instituição, de modo silencioso, sorrateiro, disfarçado, nas sombras. Além
de confrontar discursos tradicionais à realidade, sobre a violência escolar – violência da escola, violência à escola e
violência na escola –, o autor busca a compreensão deste fenômeno, nesta obra, servindo como uma ferramenta para
pensar a formação e atuação de educadores e gestores da educação, bem como possibilitar uma contribuição aos
pesquisadores das áreas das ciências humanas e sociais.
Speaking of Flowers is an innovative study of student activism during Brazil's military dictatorship (1964–85) and an
examination of the very notion of student activism, which changed dramatically in response to the student protests of
1968. Looking into what made students engage in national political affairs as students, rather than through other means,
Victoria Langland traces a gradual, uneven shift in how they constructed, defended, and redefined their right to political
participation, from emphasizing class, race, and gender privileges to organizing around other institutional and symbolic
forms of political authority. Embodying Cold War political and gendered tensions, Brazil's increasingly violent military
government mounted fierce challenges to student political activity just as students were beginning to see themselves as
representing an otherwise demobilized civil society. By challenging the students' political legitimacy at a pivotal moment,
the dictatorship helped to ignite the student protests that exploded in 1968. In her attentive exploration of the years after
1968, Langland analyzes what the demonstrations of that year meant to later generations of Brazilian students, revealing
how student activists mobilized collective memories in their subsequent political struggles.
A investigação, cuidadosa e inovadora, reconstrói em grande parte o universo dos próprios censores, por meio de
extensas entrevistas tanto com esses, como com vários jornalistas. Traz à tona, portanto, a fala desse grupo conhecido
pelo uso do lápis vermelho e da tesoura e sua face pouco vislumbrada. Doutora em História Social, Beatriz Kushnir
lança, nos 40 anos do golpe de 1964, livro nascido de intensa pesquisa sobre um dos aspectos fundamentais do regime
militar: sua relação com os órgãos de imprensa, da censura à colaboração. "O objetivo é iluminar um território sombrio e
desconfortável: a existência de jornalistas que foram censores federais e que também foram policiais enquanto exerciam
a função de jornalistas nas redações", explica Beatriz na introdução do livro. A pesquisadora explora a formação, as
bases jurídicas e as diretrizes que orientavam o trabalho da censura, baseando-se em extensa pesquisa documental,
além de entrevistas, inclusive com onze censores - aspecto inédito - cujo trabalho era "filtrar", na imprensa e nas artes, o
que incomodasse o regime não só no campo político, como também na cultura e até no campo da moral. Outro foco do
trabalho é a cumplicidade da imprensa, especialmente da Folha da Tarde - veículo onde trabalhavam vários militantes
de esquerda até a época em que o jornal ficou conhecido como Diário Oficial da Oban (Operação Bandeirantes) - com o
regime militar e seu aparelho repressivo: os diretores do jornal eram ao mesmo tempo funcionários da polícia,
reconhecidamente. Eles mesmos confirmam em entrevistas. O livro toca num tema delicado, e indiretamente critica
historiadores de renome que fazem a história da imprensa "esquecendo" o caso da FT. Cães de guarda explora os
limites entre a censura, a auto-censura dos jornalistas e a complicada convivência entre governo e imprensa durante a
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ditadura militar.
Dramatists in Revolt, through studies of the major playwrights, explores significant movements in Latin American theater.
Playwrights discussed are those who have made outstanding contributions to Latin American theater during the
post–World War II period and who have been particularly sensitive to world currents in literature and drama, while being
acutely responsive to the problems of their own areas. They express concern about communication, isolation, and
solitude. On a more basic level, they concern themselves with the political and socioeconomic problems that figure
importantly in the Third World. The fifteen essays deal with the playwrights Antón Arrufat and José Triana (Cuba); Emilio
Carballido and Luisa Josefina Hernández (Mexico); Agustín Cuzzani, Osvaldo Dragún, Griselda Gambaro, and Carlos
Gorostiza (Argentina); Jorge Díaz, Egon Wolff, and Luis Alberto Heiremans (Chile); René Marqués (Puerto Rico); and
Jorge Andrade, Alfredo Dias Gomes, and Plínio Marcos (Brazil). These are dramatists in revolt, sometimes in a thematic
sense, not only in protesting the indignities that various systems impose on modern man, but also in a dramatic
configuration. They dare to experiment with techniques in the constant search for viable theatrical forms. Each essay is
written by a specialist familiar with the works of the playwright under consideration. In addition to the essays, the book
includes a listing of source materials on Latin American theater.
Uma doença conhecida no Brasil desde o início do século XX, mas que só chamou a atenção da opinião pública nos
anos 1950, quando epidemias atingiram algumas das principais cidades do país. Somente a partir de 1980, a
poliomielite - a partir de intervenções e iniciativas internacionais de controle e erradicação - passou a ser combatida pelo
setor Saúde no Brasil. O livro aborda essa longa trajetória, que passa pelo reconhecimento da doença, por estratégias
de vacinação e processos de contínua aprendizagem nos campos político-institucional, tecnocientífico e social.
Organizado por João Baptista Risi Junior - especialista em vigilância epidemiológica e ex-secretário nacional de Ações
Básicas de Saúde do Ministério da Saúde -, o volume aborda também aspectos fundamentais dessa jornada, como a
potencialização das ações de saúde e campanhas de vacinação. A mobilização científica mundial e o engajamento
institucional de Bio-Manguinhos - unidade da Fiocruz responsável por pesquisa, inovação e pela produção de vacinas e
biofármacos que atendem às demandas da saúde pública no Brasil - também são questões de destaque ao longo dos
nove capítulos da obra, escritos por pesquisadoras e pesquisadores das áreas de medicina, epidemiologia e saúde
pública. "A experiência prévia de Bio-Manguinhos/Fiocruz em processos de incorporação tecnológica contribuiu para a
formulação de um conceito que se tornaria uma política de Estado: a do complexo econômico-industrial de saúde",
ressalta, no prefácio, a presidente da Fiocruz, Nísia Trindade Lima. Segundo Carla Domingues, coordenadora geral do
Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, o movimento de eliminação da poliomielite no Brasil
encorajou a iniciativa de erradicação mundial da doença, "deixando importante legado para a saúde pública brasileira,
em diversos campos do conhecimento".
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