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Para que você consiga um ótimo aproveitamento deste livro, atente para as seguintes
orientações: 1o Tenha em mãos um vademecum ou um computador no qual você possa acessar os
textos de lei citados. Neste ponto, recomendamos o Vade Mecum de Legislação FOCO –
confira em www.editorafoco.com.br. 2o Se você estiver estudando a teoria (fazendo um
curso preparatório ou lendo resumos, livros ou apostilas), faça as questões
correspondentes deste livro na medida em que for avançando no estudo da parte teórica. 3o
Se você já avançou bem no estudo da teoria, leia cada capítulo deste livro até o final, e
só passe para o novo capítulo quando acabar o anterior; vai mais uma dica: alterne
capítulos de acordo com suas preferências; leia um capítulo de uma disciplina que você
gosta e, depois, de uma que você não gosta ou não sabe muito, e assim sucessivamente. 4o
Iniciada a resolução das questões, tome o cuidado de ler cada uma delas sem olhar para o
gabarito e para os comentários; se a curiosidade for muito grande e você não conseguir
controlar os olhos, tampe os comentários e os gabaritos com uma régua ou um papel; na
primeira tentativa, é fundamental que resolva a questão sozinho; só assim você vai
identificar suas deficiências e "pegar o jeito" de resolver as questões; marque com um
lápis a resposta que entender correta, e só depois olhe o gabarito e os comentários. 5o
Leia com muita atenção o enunciado das questões. Ele deve ser lido, no mínimo, duas
vezes. Da segunda leitura em diante, começam a aparecer os detalhes, os pontos que não
percebemos na primeira leitura. 6o Grife as palavras-chave, as afirmações e a pergunta
formulada. Ao grifar as palavras importantes e as afirmações você fixará mais os pontoschave e não se perderá no enunciado como um todo. Tenha atenção especial com as palavras
"correto", "incorreto", "certo", "errado", "prescindível" e "imprescindível". 7o Leia os
comentários e leia também cada dispositivo legal neles mencionados; não tenha preguiça;
abra o vademecum e leia os textos de leis citados, tanto os que explicam as alternativas
corretas, como os que explicam o porquê de ser incorreta dada alternativa; você tem que
conhecer bem a letra da lei, já que mais de 90% das respostas estão nela; mesmo que você
já tenha entendido determinada questão, reforce sua memória e leia o texto legal indicado
nos comentários. 8o Leia também os textos legais que estão em volta do dispositivo; por
exemplo, se aparecer, em Direito Penal, uma questão cujo comentário remete ao dispositivo
que trata de falsidade ideológica, aproveite para ler também os dispositivos que tratam
dos outros crimes de falsidade; outro exemplo: se aparecer uma questão, em Direito
Constitucional, que trate da composição do Conselho Nacional de Justiça, leia também as
outras regras que regulamentam esse conselho.
Certas verdades penetram na alma e já amadurecem, somente através das histórias. Parece
que a alma já nasce sedenta por elas e desde a tenra infância ansiamos por alguém que as
conte para nós. Este livro segue este caminho e seu autor transforma-se de escritor para
contador de história. O contador de história é o herdeiro dos profetas de outrora e
cumpre a misteriosa tarefa, inscrita num velho adágio, que diz- ?Eu não ensino,
estímulo...? - Edmundo Pellizari Filho (Filósofo)
Quem não é apaixonada por Kéfera Buchmann, Felipe Neto, Gustavo Stockler, Niina Secrets,
Camila Coutinho, Christian Figueiredo e tantos outros nomes que são sensação no Facebook,
Instagram, Youtube, Twitter e Vine? Sim, cada um tem a sua particularidade, mas todos têm
dose extra de criatividade e carisma. Não é à toa que, a cada segundo que passa, eles
recebem inúmeros likes nas redes sociais. Quer saber muito mais sobre a vida dessas
estrelas do mundo virtual? Então, não deixe de conferir este especial! Aqui há fatos e
curiosidades que você nunca imaginou sobre eles! Simplesmente D+!
Acordar em um lugar sujo e completamente estranho parece algo insano demais,
principalmente quando uma jovem percebe que está dentro de uma prisão e não consegue se
recordar nem mesmo de seu próprio nome. Completamente perdida, sua única escolha é tentar
se comunicar com os outros encarcerados, como James, um antigo prisioneiro que parece
saber muito sobre ela. A garota descobre que está em Landara, uma ilha que abriga
criaturas incríveis e civilizações bem peculiares. Para desvendar os mistérios desse
lugar, terá que encontrar Klaus Leone, um cientista genial que há tempos esconde algo que
poderá mudar o futuro da ilha. E ao contar com a ajuda de diversos companheiros, acabará
se apaixonando por um deles. As descobertas de seu passado e sobre este mundo aumentam a
cada página e, de forma surpreendente, acabam alterando o rumo da viagem, obrigando-a a
enfrentar situações que ela só acreditava ser possível em sonhos. O que esta
extraordinária ilha tem de tão oculta?
Desenrola
De volta aos quinze
Natália
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Quando tudo começou a mudar
Filha de Woodstock
Feita de letra e música
Cerca de 200 (duzentas) personalidades do Direito do Trabalho e de reconhecida competência que aceitaram
a missão de elaborar uma pergunta e uma resposta de algum dos temas atingidos pela reforma e
minirreforma trabalhistas. A divisão da obra se deu, aliás, de acordo com o tipo de questionamento
enfrentado, ou seja, se referente ao direito individual, coletivo ou processual do trabalho.A novidades
trazidas pela Lei da Reforma, assim como na Minirreforma Trabalhista, não são pacíficas. Ao revés,
conforme se poderá notar ao longo desta obra, alguns dos coautores são mais entusiasmados com a nova
legislação, ao passo que outros, nem tanto. E, assim, longe de tentar elogiar ou criticar a nova
legislação trabalhista, cada coautor se dedicou a responder — com total liberdade e de maneira objetiva
— a pergunta que lhe foi colocada. Optou-se, portanto, por prestigiar a forma didática e uma linguagem
acessível ao público em geral, sendo que cada coautor estava limitado a certo número de caracteres nas
suas respectivas respostas. Palavras-Chave: LTr, LTR, Editora, Jurídica, Trabalhista, Direito do
Trabalho, Direito Trabalhista, Reforma Trabalhista, Direito, Processo do Trabalho, Direito Processual do
Trabalho, Legislação, Doutrina, Jurisprudência, Leis, Lei, Trabalho, CLT, Consolidação das Leis do
Trabalho, Livro, Jurídico, Obra, Periódico, LTRED
Priscila tem dezesseis anos e é uma garota normal, mais normal do que gostaria. Mora com a mãe, que
viajou a trabalho por três semanas, deixando a casa só para ela pela primeira vez. E é nesse curto
espaço de tempo que sua vida passa por grandes mudanças, como perder a virgindade ou finalmente gostar
de alguém que também gosta dela.Sua turma inclui Boca, um moleque engraçado, que toca violão e também é
virgem — algo que não conta nem ao melhor amigo, o bizarro Amaral —; Caco, seu melhor e único amigo;
Rafa, também conhecido como O Cara; e a irmã dele, Tize, a menina mais popular da escola.O trabalho
final de matemática é o ponto de partida para uma pesquisa que vai mexer com todo o grupo. Ao
entrevistar meninas de diversas turmas, Priscila começa a perceber que todas têm as mesmas preocupações,
dúvidas, medos... como o de esquecer a agenda e saber que ela foi lida por um garoto da sala, que vai
inventar uma fofoca horrível e espalhar por todo o colégio! Mas talvez Priscila seja esperta o
suficiente para reverter a situação e tirar vantagem dessa grande roubada.Escrito a partir do roteiro do
filme de mesmo nome que estreou em janeiro de 2011, Desenrola é uma divertida e emocionante comédia
romântica adolescente, contada por essa menina que morre de medo do mar mas não pensa duas vezes antes
de mergulhar nas aventuras mais loucas. É no meio de uma confusão de hormônios, sentimentos e
expectativas que tudo rola... E se desenrola!
Het ontroerende en inspirerende verhaal van Malala ‘Ik kom uit een land dat om middernacht is gesticht.
Toen ik de dood in de ogen keek, was het middaguur net aangebroken.’ Wie is Malala? Malala Yousafzai
werd in 2012 van zeer dichtbij in het gezicht geschoten door een talibanstrijder. Ze was toen vijftien
jaar oud. Al snel werd dit wereldnieuws. Malala is het slachtoffer van een gruwelijke aanslag op haar
leven. Dit omdat ze als meisje in Pakistan naar school gaat. Ze overleeft de aanslag en haar verhaal
gaat de hele wereld over. Sindsdien is Malala het symbool van de strijd voor onderwijs voor iedereen.
Lees nu het verhaal van Malala zelf! Hoe zij opgroeide in Pakistan, hoe haar familie omgaat met alle
problematiek en hoe haar leven er nu uitziet.
Um livro reality show. Ele conta a história de um amigos que têm suas vidas filmadas em tempo real, sem
eles saberem, para virar um seriado transmitido na maior emissora do país. Famosos do dia para a noite,
Natália e sua turma precisam lidar com as revelações de vários segredos, com a fama, com a nova vida
longe de casa e com um novo mundo. Indicado para maiores de 16 anos; Uma história sobre amizade, amor,
sexo, honestidade e liberdade.
Yes! Teen ed.12 Super Stars da Internet
Meu corpo virou poesia
Manual Do Contabilista
romance
Ik ben Malala
Yes Teen Especial ed.12 Super Star

Quer saber com ele e seu irmão Luccas se uniram para se tornarem os caras mais bombados do YouTube? Só vem!
Este livro reúne as resenhas escritas e publicadas em 2016 no Blog kaliupe.blogspot.com
Quando a maré de problemas aparece na vida de Lívia Bonjardim, vem com força total. Olha só: para começar, é ano de
vestibular. Seu professor de História despertou o interesse da mãe de Lívia. Que coisa! Quer mais? O pai quer que ela se
aproxime da meia-irmã mais nova, obrigando Lívia a usar um vestido rosa e ir a uma festa de quinze anos. Pensa que acabou?
Na internet existe um blog chamado Believe, que é sucesso com centenas de meninas. Só que ninguém sabe de quem é esse site
famoso. Mas o mundo poderá saber, se descobrirem o caderno que Lívia perdeu com diversas informações pessoais: as letras de
músicas que ela escreveu, um monte de textos, todas as informações do blog. Você vai se apaixonar pelo desenrolar dessa história.
Uma reunião de contos/podcasts onde todas as narrativas têm um tema em comum: a pobreza e a sua relação com o terror. São
relatos de violências e aparições sobrenaturais em ambientes de pobreza e abandono. Onde cada pavor se torna ainda mais
exacerbado pelas condições de miséria extrema. Tais histórias abordam o terror inserido num quadro que já é repleto de
dificuldades, maldades, obsessões e assombros. Tal trabalho nasceu de uma busca pelas diversas qualidades de histórias terríveis
e suas mais diversas possibilidades
De volta aos sonhos
Aprendizagem da docência e as relações estabelecidas no estágio em matemática
1996/2000
Carolinas
Redescobrindo o Passado
Wij leugenaars
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O livro De blogueira a influenciadora, resultado da tese de doutorado defendida pela autora na ECA-USP, é uma obra fundamental
para compreendermos alguns processos de transformação nas formas de produção de conteúdo e de profissionalização da
internet. Em um trabalho de fôlego, a autora documenta e analisa com profundidade as mudanças contidas no fazer
comunicacional das influenciadoras digitais a partir de uma periodicização das diferentes fases nas quais essa categoria
profissional se insere ao longo dos anos 2000. Com um olhar refinado e crítico, Issaaf desvenda as tramas complexas a respeito
do papel das blogueiras na trajetória da internet brasileira e sua centralidade e agência nos processos midiáticos envolvidos,
desde a vanguarda dos blogs, passando pela legitimação, institucionalização, até a profissionalização e a popularização das
influenciadoras. Uma obra que traz um panorama importante para os estudos de comunicação e cultura digital, equilibrando
discussões sobre a sociedade e as suas relações com as transformações digitais. "De blogueira a influenciadora" é fundamental
para compreensão a respeito dos comportamentos emergentes proporcionados da e na cultura das redes e plataformas digitais e
deve ser bibliografia obrigatória nos cursos e disciplinas de graduação e pós-graduação que discutem a cultura digital e seus
desdobramentos.
Bruna é uma jovem enóloga que busca um novo começo após um trágico acidente que mudou completamente o rumo de sua vida
e suas escolhas. Joaquim é engenheiro, bem-humorado, espirituoso e com um dom de enxergar o íntimo das pessoas que o
cercam.Os caminhos de Bruna e Joaquim não poderiam se cruzar em um momento mais oportuno. A moça busca redenção, e
talvez só ele seja capaz de conceder-lhe essa graça. Almas gêmeas que mais uma vez se encontram. O que será que o destino irá
lhes reservar?Uma emocionante história de amor, esperança, perdão e gratidão. Laço Eterno Luz nos mostra que nem sempre
tudo vai ser como planejamos, mas, de uma forma ou de outra, tudo vai acontecer como deveria ser desde o início.Emocione-se
com Bruna e Joaquim e embarque nesta história que mudará definitivamente sua perspectiva acerca da vida e de tudo que nos
rodeia. Laço Eterno Luz é o segundo volume da trilogia escrita pela autora Renata Melo.
Quando achava que sua vida havia por fim se resolvido, e que seu coração tinha encontrado paz e aconchego, Anita
acidentalmente volta ao passado mais uma vez. As consequências das mudanças que isso provoca fazem com que ela repense
suas prioridades de vida. Enquanto decide o que cursar na faculdade, arruma as malas para trabalhar em um país diferente e
percebe que o cara que ama virou uma estrela em ascensão no mundo da música, Anita finalmente começa a pensar em si e nos
seus sonhos. Além de buscar o controle de seu destino, ela precisará lidar com escolhas erradas e circunstâncias inevitáveis, na
tentativa de desvendar, de uma vez por todas, o mistério do blog que a faz viajar no tempo.
Quer passar na OAB? Então faça simulados antes da prova! Você terá os seguintes ganhos ao fazer os simulados desse livro: •
aprenderá a administrar melhor o tempo; • aprenderá como ser mais ágil para responder questões; • aprenderá técnicas para
acertar mais questões a cada prova; • descobrirá onde estão os seus erros e o que precisa estudar mais; • descobrirá onde estão
os seus erros de interpretação e de escolha da alternativa correta; • ficará mais calmo para o dia da prova, pois terá simulado
diversas vezes esse momento e suas mente e emoções estarão mais preparadas. Mas não basta fazer simulados. É preciso fazer
com o material correto. Existem técnicas para treinar via simulados e esse livro tem tudo o que você precisa para fazer isso da
melhor maneira. Confira os principais pontos para estudar por meio de simulados: 1o) Você precisa usar como simulado provas
reais e completas de exames anteriores da OAB. E isso é o que fazemos neste livro. Disponibilizamos 8 provas já aplicadas, em
sua versão original. 2o) Você precisa resolver as questões como se você estivesse na prova. Neste livro as questões vêm
dispostas como na prova, e depois você tem uma folha de respostas para fazer o mesmo que faria nesta. Sem contar que os
comentários às questões e os gabaritos não ficam na mesma página do simulado, então você só tem a sua mente mesmo para
resolver as questões, como se estivesse na hora da prova. 3o) Você precisa ter um feedback de cada questão, para saber onde e
porque cometeu cada erro. Este livro também oferece isso, pois cada questão é respondida e comentada, alternativa por
alternativa, para você entender o que precisa estudar mais e que erros você têm cometido ao interpretar questões e escolher a
alternativa correta. 4o) Você precisa saber como está o controle do tempo e a evolução dos seus resultados. Neste ponto
disponibilizamos ao final do livro uma sessão só para você preencher a sua pontuação em cada prova, o tempo gasto na prova, os
itens que você precisa melhorar e outros pontos importantes para você evoluir seus resultados a cada novo simulado. 5o) Você
precisa fazer um número mínimo de simulados. Quanto mais simulados, melhor. Nossa recomendação é fazer no mínimo 4
simulados. Cada simulado que você fizer a mais, melhor, por isso disponibilizamos 8 simulados para você. Eles devem ser feitos
ao final de cada semana de estudos, ou seja, 1 simulado por semana é o ideal. Se não for possível, tente fazer ao menos 1
simulado a cada 10 dias ou a cada 2 semanas. Outro ponto importante é que o livro está atualizadíssimo e informa para você como
fica a resposta de cada questão, se por ventura alguma questão sofrer alteração no gabarito por alguma novidade legislativa ou
jurisprudencial. Agora é com você: crie seu cronograma de simulados e cumpra-o com seriedade, simulando pra valer o momento
da prova. Bom trabalho e ótimos estudos!
Uma Brasileira no País dos Cangurus
Caderno 1 de podcasts
De Blogueira a Influenciadora
Laço Eterno Luz
EXAME DA OAB UNIFICADO 1ª FASE
uma nova / outra história

Ainda subsiste em nossa sociedade a ideologia patriarcal, em que a mulher não tem direito ao espaço público, e
ainda é considerada como sendo o sexo frágil, imagem a qual destoa do poder. Os desafios atuais surgem na
tentativa de alterar o pensamento e comportamento da sociedade que ainda parece estar presa ao passado, e
que ainda realiza uma diferenciação entre os gêneros. A necessidade de alteração de consciência dos indivíduos
se faz necessária ao que passo que apenas a legislação constitucional ou infraconstitucionais não serão
suficientes para concretizar direitos e impor um padrão a ser seguido.
Bruna Vieira está cada vez mais longe dos quinze, e sabe que crescer nunca é tão simples. Considerada uma das
blogueiras mais influentes do mundo, mais uma vez ela dá vazão ao seu talento como escritora com este seu
novo livro de crônicas e pensamentos, em que mostra o quanto amadurecer e conquistar a independência é
maravilhoso, mas tem seus desafios e poréns. A garota do interior que usa batom vermelho e que realizou seus
maiores sonhos continua inspirando adolescentes de todo o país. Para ela, as páginas deste livro significam o
bater de asas das borboletas que colecionou dentro do peito por algum tempo e que agora, finalmente, pode
deixar que voem livres por aí.
Após sofrermos a perda irreparável de um ente querido, a fase de luto pode ser, muitas vezes, dolorosa.
Externizar os sentimentos na medida do possível é, sem dúvida, uma forma ideal para enfrentar essa difícil fase.
Cartas para você é uma árdua e corajosa tentativa de superação. Em formato de diário, a autora desabafa, de
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modo cativante, toda a sua trajetória de vida, incluindo a época da perda de seu pai, e a incessante busca por
aceitação, para, enfim, rumar novos horizontes e reencontrar a alegria de viver.
Heranças familiares é um livro desafiador. A autora nos leva a olhar pelo retrovisor de nossa vida e conhecer
nossa história familiar. Em um processo que se mostra difícil, às vezes doloroso, porém, acima de tudo, libertador.
Ana Maria Almeida nos mostra que sofremos influências que atravessam as gerações de nossa família. Elas atuam
fortemente em nossa vida. Representando a maior influência sobre como vamos viver e construir nosso núcleo
familiar, e principalmente, como vamos lidar com os desafios da vida adulta. A autora explica que muitos
comportamentos que temos em nossa vida são resultados de acontecimentos vividos pelas gerações passadas.
Algo que não foi resolvido na família e ficou flutuando dentro do sistema esperando uma oportunidade para
emergir. Como, por exemplo, sentimentos dolorosos que foram suprimidos, pessoas que foram excluídas do
sistema, lutos que não foram elaborados e culpas por atitudes ou ações que a família considera erradas. De
leitura agradável e com uma linguagem acessível. Heranças familiares é recomendado tanto para profissionais e
estudantes da área da psicologia e da terapia familiar, bem como para todos aqueles que almejem um caminho
de crescimento e de conhecimento de si mesmo. Ao ser mais feliz, mais próspero e mais bem-sucedido o que as
nossas gerações passadas, abrimos a possibilidade de verdadeira de ajudá-los de fato.
het verhaal van het meisje dat opkwam voor onderwijs en door de taliban werd neergeschoten
740 questões comentadas
Como Passar Concursos de Escrevente do TJSP
Ampliação, limites e avanços necessários
Espaço Aberto Si
5.000 questões comentadas
Santa Isabel. O Paraíso da Grande São Paulo. Essa cidade, nem tão conhecida, tem uma história, cultura e outras
coisas de extrema importância. Mas nós não conservamos esses dados. Nesse livro, reuni os dados que obtive
para o blog Espaço Aberto SI, sobre essa cidade. Entre eles temos: História do município, religião, cultura, tribos
urbanas e curiosidades em geral sobre a cidade.
A obra e a vida de Carolina Maria de Jesus (1914-1977) foram o ponto de partida do processo de formação pela
Flup – Festa Literária das Periferias – das 180 mulheres que escrevem neste livro. Inspiradas na autora de Quarto
de despejo, a primeira mulher negra brasileira a fazer sucesso internacional no meio literário, trilharam os
caminhos do conto, da crônica, do diário e do relato autobiográfico em busca de suas próprias vozes como
escritoras. O resultado é um conjunto de textos que surpreende pela diversidade e riqueza de temas,
vocabulários, estilos e, sobretudo, pela força da escrita dessas mulheres – catadoras, professoras, estudantes,
advogadas, produtoras, mães e, agora também, escritoras negras de uma nova geração que deixará a sua marca
na literatura brasileira. Orientadoras e orientadores da formação: Ana Paula Lisboa, Cristiane Costa, Eduardo
Coelho, Alexandre Faria, Eliana Alves Cruz, Fred Coelho, Itamar Vieira Junior e Milena Britto.
Blogueira, colunista especial da revista Capricho, eleita a adolescente brasileira mais influente em moda,
comportamento e internet, com milhares de fãs-leitoras-amigas-seguidora e agora escritora. Esse já é o currículo
que Bruna Vieira carrega aos 18 anos. Essa mineira de Leopoldina/MG começou a escrever quando descobriu que
o amor da sua vida era, na verdade, apenas o amor de uma das centenas de fases que ela - agora - já viveu. Ela
fez de uma típica angústia adolescente inspiração e motivação para se entregar ao que hoje é um dos blogs mais
respeitados e acessados do país - o Depois dos Quinze. E agora o blog virou livro - Depois dos Quinze - Quando
tudo começou a mudar. Ele é uma mistura de histórias, desabafos e segredos de uma garota que nasceu no
interior, ama os animais, usa boinas coloridas e ainda acredita no amor simples e verdadeiro. Bruna revela neste
seu primeiro livro como sua história está sendo escrita, em belíssimas crônicas e contos que já conquistaram mais
de 400 mil fãs, leitores e leitoras que a acessam diariamente em suas redes sociais. Neste livro você encontra
uma mistura de histórias, desabafos e segredos de uma garota que nasceu no interior, ama os animais, usa
boinas coloridas e ainda acredita no amor simples e verdadeiro.
Uma família de classe média, que esconde suas dores e vive de aparências. A morte dos patriarcas gera um vácuo
que aos poucos precisa ser preenchido. Desavenças e agressões corroem laços estreitos entre entes queridos.
Laços muitas vezes abalado pelo egoísmo e a irresponsabilidade. Primos que se amam e ao mesmo tempo se
odeiam e carregam sentimentos profundos e inconfessáveis, entre as quatro paredes de um apartamento no Rio
de Janeiro. Lágrimas e risos de uma família que se encontra em frangalhos e tenta dia após dia juntar os pedaços
de relações destroçadas.
A menina que colecionava borboletas
O LIVRO DA POBREZA E DO TERROR
Povos indígenas no Brasil
Simulados com as provas originais + Comentários às questões e relatórios de resultados
15 ANOS DA LEI MARIA DA PENHA: AVANÇOS E DESAFIOS
Histórias de B.
Uma Brasileira no País do Cangurus traz a união entre uma ficção jovem adulta e uma série de orientações que um bom guia para
intercâmbios deve ter, buscando apoiar quem tem a intenção de seguir este caminho e morar fora do Brasil, em especial na Austrália. A
obra conta a história de Manuela, uma jovem de São Paulo que vai estudar na cidade de Perth, no oeste australiano. Com ela, estão suas
duas amigas de infância: Bianca, a mais responsável, primeira a chegar e que deseja sair de vez do Brasil, e Cecília, que decidiu se
juntar à aventura, deixar a casa dos pais e – como elas só foram saber depois –, conhecer um grande amor. De forma leve e divertida, o
livro traz resposta às principais questões de quem pensa em morar ou mesmo visitar o país dos cangurus. Por exemplo: como é o dia-adia; se arrumar emprego é fácil, quais as dificuldades para alugar uma casa; como é a comida etc. Lidar com uma irritante colega
australiana de classe, aprender a viver sozinha e conseguir uma nota 8 no teste de proficiência em inglês fazem a composição desta
história, cheia de trapalhadas e aprendizados, que ainda tem como brinde mais de 10 empregos registrados em apenas seis meses tudo
para fechar as contas da semana.
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O livro "Aprendizagem da docência e as relações estabelecidas no estágio em matemática" é uma valiosa contribuição para o campo da
formação docente. Resulta de uma profunda imersão da autora nos aportes teórico-metodológicos da Teoria Histórico-Cultural e da
Teoria da Atividade. O potencial desta obra não está somente na discussão de um assunto tão importante como o estágio curricular
supervisionado, mas principalmente no entendimento da formação docente como promotora do desenvolvimento humano e, assim, volta
seu olhar para as tramas que vão sendo delineadas durante esse percurso formativo. Ao analisar elementos como a formação do
pensamento teórico sobre a docência, a preparação para a futura práxis e a formação da personalidade docente, esta obra desencadeia
reflexões importantes sobre o processo de apropriação do papel social do professor no contexto do estágio curricular supervisionado.
Prof.a Dr.a Halana Garcez Borowsky Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Em Histórias de B. vemos um homem de meia idade à procura do seu lugar no mundo e de respostas para os seus questionamentos
existenciais. Com a mudança de cidade por conta de seu trabalho, a crise no seu casamento avoluma-se. Marcado pelas expectativas, o
romance mostra-nos um professor apaixonado por seu trabalho e por seus alunos, o que lhe trará consequências inesperadas.
Anita tem 30 anos, e sua vida é muito diferente do que ela sonhou para si. Um dia, ao reencontrar seu primeiro blog, escrito quando
tinha 15 anos, algo inusitado acontece, e tudo ao seu redor se transforma de repente. Com cabeça de adulto e corpo de adolescente, ela
se vê novamente vivendo as aventuras de uma das épocas mais intensas da vida de qualquer pessoa: o ensino médio. Ao procurar
modificar acontecimentos, ela começa a perceber que as consequências de suas atitudes nem sempre são como ela imagina, o que pode
ser bem complicado. Em meio a amores impossíveis, amizades desfeitas e atritos familiares, Anita tentará escrever seu próprio final
feliz em uma página misteriosa na internet.
A Competência da Justiça do Trabalho 15 anos após a Emenda Constitucional 45/2004
202 Resenhas - 2016
LINHAS DO DESTINO OU A FORCA DA DETERMINACAO?
Os Primos
Yes Teen Especial Felipe Neto
Comparada e Comentada pelos Magistrados do TRT da 2ª Região (Precedentes e Jurisprudência do TST e TRT2)

Neste livro, Marisa Lajolo e Regina Zilberman trazem à tona e discutem novas perspectivas assumidas pela literatura
infantojuvenil brasileira contemporânea. Oferecem ao leitor um instigante percurso por livros impressos e digitais dos últimos 30
anos, discutindo rumos e práticas destas importantes produções literárias. Talvez por isso, nas palavras de Roger Chartier, que
assina o prefácio, trata-se de um livro "sutil e sábio". Vamos conferir?
O mercado de trabalho para contadores proporciona muitas oportunidades para o profissional, conforme cita Marion (2003
Capítulo 1, página 29) em seu livro contabilidade empresarial conforme abaixo: Na empresa: - Contador Geral, contador de
Custos, Controller; - Auditor interno; - Controlador Fiscal; - Cargos Administrativos. Independente: - Auditor independente; Consultor; - Escritório de contabilidade; - Perito contábil. No ensino: - Professor; - Pesquisador; - Escritor; - Consultor. Órgão
público: - Contador público; - Fiscal de tributos; - Controlador de arrecadação; - Tribunal de contas. Manual do Contabilista foi
escrito para o contador júnior, pleno ou sênior. É um manual prático e fácil destinado a fornecer informações úteis dos 50 cargos
ou áreas que os formados em Ciências Contábeis podem atuar. Concursos públicos da área fiscal, principalmente Bacen, Esaf
(auditor fiscal e técnico do Tesouro Nacional), INSS, Tribunal de Contas, contador (Estados e Municípios) e outras carreiras
públicas assim como atuar na área privada estão entre as possibilidades. Indicado também para a disciplina Introdução à
Contabilidade dos cursos de graduação em Ciências Contábeis, Administração e Economia. Que esta obra venha a atender aos
anseios de todos àqueles que almejam sucesso na carreira que foi uma das que mais evoluiu e ganhou visibilidade desde 2009
até hoje: a carreira de contabilista.
“Conhece a máxima “Quanto mais loucos os pais mais caretas serão os filhos”? Acho que ela se aplica a mim. Quem diria que a
junção de uma artista plástica hippie com um fã de Frank Zappa e rock progressivo daria em mim: uma nerd devoradora de livros
com Transtorno Obssessivo-Compulsivo e uma timidez patológica? Meus pais me criaram de uma maneira que se alguém me
chamar de doida eu sou capaz de responder “Muito obrigada!” pois doideira não é defeito, é uma benção.” Lana escreve diários
desde os 10 anos de idade e um dia decide relê-los. Mais madura e já na faculdade, ela relembra as dificuldades financeiras dos
pais, as brigas, os momentos felizes, o bullying que sofreu, as paixões platônicas e o florescer de duas grandes companheiras de
sua vida: o Transtorno Obssessivo-Compulsivo e a Síndrome do Pânico. Ela vê novamente os momentos de sua vida com
nostalgia, carinho e boas doses de ironia e humor.
Em seu primeiro livro de poesia, Bruna Vieira percorre uma viagem para se reencontrar. Em 2017, Bruna Vieira fez as malas,
deixou a vida no Brasil de lado e foi escrever uma nova história em outro país, vestida de coragem e guiada por um sentimento
que sempre foi sua maior prioridade: o amor. Com o tempo, porém, os dias foram ficando cada vez mais longos e solitários. Era
como se naquele lugar o amor tivesse perdido o equilíbrio e se tornado uma obrigação. Foi bem perto do fim e de jeito mais frio
que ela finalmente se deu conta: é impossível ser "nós" sozinha. Formado por quatro partes — cabeça, garganta, pulmão e ventre
—, este livro é um mapa. Um mapa que leva Bruna de volta à escrita e a si mesma. São relatos reais, repletos de lembranças,
aprendizados e cicatrizes, que agora deixam o corpo da autora para encontrar o seu, em forma de poesia. Ao tocar em temas
como autoestima, amizade feminina e relacionamentos (com o outro e sobretudo consigo mesma), Bruna olha para dentro e nos
convida a percorrer nestes versos nossa própria viagem de autodescoberta.
Cartas Para Você
Heranças familiares
Atualizada com a Minirreforma Trabalhista
Etapas de profissionalização da blogosfera de moda brasileira
Como passar OAB 1a fase

Em dezembro de 2019, considerando a data da sua promulgação, a Emenda Constitucional n. 45, de 30
de dezembro de 2004, completou 15 (quinze) anos. O que, formal e substancialmente, as alterações
provenientes da chamada “Reforma do Poder Judiciário” representaram para o segmento da Justiça do
Trabalho?A observação crítica dessa trajetória hermenêutica, que entrelaça texto e contexto
interpretativo, é uma tarefa árdua, mas, necessária para comunicar no tempo presente os desafios
futuros de uma práxis constitucional compromissária dos direitos sociais fundamentais e do seu sistema
de garantias.A alteração constitucional em questão ampliou, de forma significativa, a competência da
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Justiça do Trabalho. Assim, ao ramo especializado atribui-se competência para a análise das ações
oriundas das relações de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração
pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; ações sobre
representação sindical; ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores
pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho; ações sobre outras controvérsias decorrentes das
relações de trabalho, na forma da lei, entre outras competências descritas no art. 114 da Constituição.
Com a referida modificação, a competência da Justiça do Trabalho deixou de ser considerada apenas
com base em critério subjetivo, que considerava as relações entre empregados e empregadores,
passando a delinear as ações que envolvam “controvérsias decorrentes das relações de trabalho” e,
ainda, outras matérias afetas à jurisdição trabalhista, como foi demonstrado. Apesar do exposto, ao
longo dos anos, a ampliação da competência não se beneficiou de uma percepção linear e ascendente
compatível com o seu alargamento textual. Na realidade, tal competência foi constantemente limitada
por decisões do Superior Tribunal de Justiça, em conflitos de competência suscitados tanto pela
magistratura do Trabalho quanto pela magistratura comum, e fragilizada pelo Supremo Tribunal Federal,
em ações de controle difuso e concentrado de constitucionalidade, como ocorreu, por exemplo, com a
competência para a análise das relações de trabalho de servidores públicos não estatutários (ADI
3.395/STF). Diante de tal quadro, a ANAMATRA vislumbrou a necessidade de reunir artigos científicos
que pudessem trazer uma visão plural sobre “A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DE TRABALHO 15 ANOS APÓS
A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 45/2004: AMPLIAÇÃO, LIMITES E AVANÇOS NECESSÁRIOS”. A obra
coletiva tem por finalidade analisar como a ampliação da competência da Justiça do Trabalho, pela
Emenda Constitucional n. 45, de 30 de dezembro de 2004, foi refletida nas discussões jurídicas e
judiciais acerca das relações de trabalho, especialmente na jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Propôs-se, a partir dessa jurisprudência, a investigação sobre a ampliação da competência da Justiça do
Trabalho, as eventuais limitações impostas, as possibilidades e os avanços necessários nesse tema. O
exame alcança questões já apreciadas ou ainda a apreciar pelos Tribunais Superiores, incluindo o
Supremo Tribunal Federal, ainda que não relacionadas diretamente com a competência da Justiça
Laboral, mas que repercutem no mundo do trabalho. Como pano de fundo, tem-se o entrelaçamento
entre o sistema jurídico de afirmação dos direitos e o estabelecimento, inclusive judicial, de suas
garantias.Objetivou-se, então, a divulgação da produção científica de magistradas(os) do Trabalho,
procuradoras(es) do Trabalho, professoras(es), advogadas(os) e outras(os) profissionais do Direito,
sobre as diversas temáticas expostas no edital.O projeto editorial e seu resultado, sem dúvida alguma,
pela qualidade e alcance dos artigos apresentados, demonstram obra de valor científico inestimável,
que se pretende um verdadeiro legado nesse marco de uma década e meia após aquelas profundas
mudanças constitucionais.Certamente, as ideias e reflexões trazidas pelas(os) autoras(es) contribuirão
para novos debates no campo jurídico e espera-se que possibilitem um repensar sobre a estabilidade da
jurisprudência dos Tribunais Superiores, mantendo-se a coerência interpretativa, o compromisso com o
discurso constitucional e a relevância institucional da Justiça do Trabalho.Uma excelente leitura! Noemia
Aparecida Garcia Porto - Presidente da ANAMATRA Luciana Paula Conforti - Diretora de Formação e
Cultura da ANAMATRA Sumário Apresentação Trabalhadores de Plataformas: competência jurisdicional
para solução de conflitos Ana Paula Sefrin Saladini e Sandra Mara Flügel Assad A (Verdadeira) Natureza
contratual da relação havida entre os Aplicativos e os Prestadores de Serviços André Machado
Cavalcanti e Francisco de Assis Barbosa Junior Uma Urgente Releitura do art. 651 da CLT em face do
Teletrabalho Andréa Presas Rocha e Flávvya Wanessa Abreu Marques A Competência da Justiça do
Trabalho para Litígios entre Trabalhadores e Plataformas Digitais: em defesa da semântica ampliada de
relação de trabalho Andréa Presas Rocha e Murilo Carvalho Sampaio Oliveira Lides Trabalhistas
envolvendo Trabalhadores de Plataformas Digitais: a necessidade de uniformização e evolução da
jurisprudência brasileira Bruna de Sá Araújo Autonomia na Subordinação: a relação de emprego entre os
motoristas e a Uber Camila dos Santos Reis e Edilton Meireles Representação Judicial do Trabalho
Análogo ao de Escravo: 15 anos após a Emenda Constitucional n. 45 Daniela Valle da Rocha Muller O
Gosto cada Vez mais Amargo do Hambúrguer Pedido por Aplicativo: uma investigação dos cenários de
violações dos direitos e garantias fundamentais dos trabalhadores submetidos a trabalho análogo ao de
escravo em decorrência da superexploração do trabalho informal oriundo das empresas de aplicativos
de plataformas digitais de entrega sob demanda Diógenes Marcelino da Silva A Competência Material
para o Julgamento de Casos de Manutenção de Plano de Saúde de Autogestão de Ex-empregado Edilson
Moreira Bueno A Responsabilidade por Dano Processual Trabalhista Edna Maria Fernandes Barbosa e
Gustavo Jacques Moreira da Costa A Ampliação da Competência da Justiça do Trabalho e a eliminação da
Escravidão Contemporânea no Brasil Emerson Victor Hugo Costa de Sá, Igo Zany Nunes Correa e
Anderson Lincoln Vital da Silva A Competência da Justiça do Trabalho para Pedidos de Autorização
Relativos à Participação de Crian-ças e Adolescentes em Representações Artísticas: análise da ADI n.
5.326/DF Guilherme Guimarães Feliciano e Gabriela Marcassa Thomaz de Aquino Interdito Proibitório e a
Competência da Justiça do Trabalho Humberto D’Ávila Rufino e Priscila Gomes Franco Competência da
Justiça do Trabalho. Recuperação Judicial. Execução de Codevedores Solidários e/ou Subsidiários
(Desconsideração da Personalidade Jurídica) Jedson Marcos dos Santos Miranda Cobrança de
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Contribuições Sindicais Devidas por Servidores Públicos Estatutários José Aparecido dos Santos A Lei
Geral de Proteção de Dados e o Poder Judiciário Trabalhista como garantidor dos Direitos Fundamentais
e personalíssimos Leandro Fernandez e Luciana Paula Conforti A Competência da Justiça do Trabalho
para a Execução Fiscal de Créditos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço Luciano Athayde Chaves
Afirmação da Competência da Justiça do Trabalho e (Des)Necessidade de Regulação para os
Trabalhadores em Plataformas Digitais Luiz Antonio Colussi O Teletrabalho e seus Contornos na
Sociedade da Informação: um diálogo sob a perspectiva do exercício do poder Luiz Eduardo Gunther e
Luciano Ehlke Rodrigues Teoria do Centro de Gravidade e a Competência da Justiça do Trabalho
Brasileira para o Labor em Águas Internacionais Maíra Guimarães Araújo de la Cruz e Silvia Teixeira do
Vale O Julgamento Definitivo da ADI n. 3.395/STF e a Competência da Justiça do Trabalho para as
demandas dos Servidores Públicos Noemia Porto e Marco Antônio de Freitas A Competência da Justiça
do Trabalho para a Apreciação das Lides entre Trabalhadores e Plataformas Digitais Otávio Bruno da
Silva Ferreira e Suzy Elizabeth Cavalcante Koury O Dano Processual e a Competência da Justiça do
Trabalho Ricardo Jorge Medeiros Tenório Ações de Improbidade na Justiça do Trabalho: uma competência
voltada à tutela de garantias constitucionais Ricardo Lourenço Filho Competência da Justiça do Trabalho
para Julgamento de Litigios Inter e Intrasindicais envolvendo Sindicatos de Servidores Públicos
Estatutários Saulo Tarcísio de Carvalho Fontes e Lucas Silva de Castro Controvérsias sobre a
Competência para julgar o crime de reduzir alguém à Condição Análoga à de Escravo Shirley Silveira
Andrade Uberização das Relações do Trabalho: competência da Justiça do Trabalho para aplicação direta
dos Direitos Fundamentais do Trabalho Silvia Helena Paráboli Martins Maluf e Flávia Moreira Guimarães
Pessoa Emenda Constitucional n. 45 e Competência da Justiça do Trabalho para julgar ações decorrentes
do Meio Ambiente do Trabalho Vitor Salino de Moura Eça e Bruno Gomes Borges da Fonseca A
contribuição da Justiça do Trabalho para a redução da Precariedade do Trabalho por Plataformas Digitais
Xerxes Gusmão Palavras-Chave: LTr, LTR, Editora, Jurídica, Trabalhista, Direito do Trabalho, Direito
Trabalhista, Reforma Trabalhista, Direito, Processo do Trabalho, Direito Processual do Trabalho,
Legislação, Doutrina, Jurisprudência, Leis, Lei, Trabalho, CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, Livro,
Jurídico, ABDT, Academia Brasileira de Direito do Trabalho, Revista, ANAMATRA, ENAMATRA, LTRED
Wij leugenaars (We were liars) van E. Lockhart is een onvergetelijk verhaal voor iedereen die genoten
heeft van Een weeffout in onze sterren van John Green. Leugens, familiegeheimen en macht: niets is wat
het lijkt in de wereld van de zeventienjarige Cadence. E. Lockhart schreef met Wij leugenaars een
verpletterende roman voor jongeren en volwassenen. Wij zijn Sinclairs. Niemand komt iets tekort.
Niemand heeft het ooit mis. We wonen - in de zomer tenminste - op een privé-eiland voor de kust van
Massachusetts. Misschien is dat alles wat je hoeft te weten. Behalve dat sommigen van ons leugenaars
zijn. Lees dit boek. En als iemand je vraagt hoe het eindigt, lieg.
"O trabalho transforma o mundo e faz o homem. Não existe objeto jurídico mais relevante para o homem
livre do que a sua aptidão para o trabalho, porque é pelo trabalho que se realizam os projetos de vida
pessoal, que se conquista uma existência com dignidade e que se constrói uma Nação. O respeito aos
valores sociais do trabalho forma a base do nosso projeto de sociedade (CF, art. 1º, IV). Esses valores
demarcam a relevância do Direito do Trabalho nas sociedades democráticas e justificam as melhores
atenções legislativas na construção de um aparato normativo que sirva ao equilíbrio entre as suas
fragilidades e a sua importância. O estudo do Direito do Trabalho requer tempo e sólida experiência
social." Rafael Pugliese (Desembargador do TRT2) "A comunidade jurídica é agraciada com a obra
intitulada “CLT 2020 - Comparada e Comentada”, elaborada por juristas e magistrados do E. Tribunal
Regional do Trabalho da Segunda Região, maior casa de Justiça do país. Trata-se de autores de renome
nacional que se uniram com o mote de aprofundamento dos estudos das vigentes reformas da legislação
trabalhista, principalmente à luz da Lei n. 13.467/17. Não há dúvidas de que a presente obra coletiva
servirá de fonte de consulta e estudos, uma baliza segura aos operadores do direito, principalmente por
ter sua base fundada nos entendimentos mais recentes dos Tribunais na área trabalhista. Assim, é de
rigor e de justiça a homenagem aos Coordenadores Drs. Fábio Ribeiro da Rocha, Lorena de Mello
Rezende Colnago e Farley Roberto Rodrigues de Carvalho Ferreira, bem como a todos os autores da
presente obra coletiva, que nos brindam com a partilha das suas experiências das cátedras e da
militância na judicatura dos Tribunais." Ivani Contini Bramante (Desembargadora Federal do Trabalho)
"O livro trata de comentários em relação à cada artigo da CLT. Para cada grupo de artigos foi indicado
um especialista na matéria, o que mostra a qualidade da obra. São comentários valiosos, feitos
individualmente em relação à cada artigo da CLT. Não foram analisadas apenas as alterações
decorrentes da Lei n. 13.467/17, mas também os demais artigos da CLT. Nesse momento de incertezas e
insegurança jurídica a respeito do que fazer em relação à reforma trabalhista, é oportuno o presente
livro, principalmente por ter sido feito por juízes e professores, todos especializados na área trabalhista.
É um livro de consulta obrigatória para advogados, juízes, professores e todos os profissionais de
relações humanas. Tenho certeza que o livro terá pleno sucesso, que será merecido, em razão dos
esforços e do mérito de cada um dos participantes." Sergio Pinto Martins (Desembargador do TRT da 2ª
Região. Diretor da Ejud-2. Professor titular da USP) Palavras-Chave: LTr, LTR, Editora, Jurídica,
Trabalhista, Direito do Trabalho, Direito Trabalhista, Reforma Trabalhista, Direito, Processo do Trabalho,
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Direito Processual do Trabalho, Legislação, Doutrina, Jurisprudência, Leis, Lei, Trabalho, CLT,
Consolidação das Leis do Trabalho, Livro, Jurídico, Obra, Periódico, LTRED
A experiência diz que aquele que quer ser aprovado deve cumprir três objetivos: a) entender a teoria; b)
ler a letra da lei, e c) treinar. A teoria é vista em cursos e livros à disposição do candidato no mercado. O
problema é que este, normalmente, para nessa providência. A leitura da lei e o treinamento acabam
sendo deixados de lado. E é nesse ponto que está o grande erro. Em média, mais de 90% das questões
são respondidas a partir do texto da lei. Além disso, as questões de prova se repetem muito. É por isso
que é fundamental o candidato contar com a presente obra. Com ela você poderá ler a letra da lei e
treinar. Cada questão vem comentada com o dispositivo legal em que você encontrará a resposta
correta. Com isso você terá acesso aos principais dispositivos legais que aparecem no Exame de Ordem,
de uma maneira lúdica e desafiadora. Além disso, você começará a perceber as técnicas dos
examinadores, as 'pegadinhas' típicas de prova e todas as demais características da Banca Examinadora,
de modo a ganhar bastante segurança para o momento decisivo, que é o dia da sua prova. É importante
ressaltar que essa obra é única no mercado, pois somente ela traz tamanho número de questões do
Exame de Ordem e da FGV, questões estas que estão classificadas e comentadas, sendo que o
comentário é feito para cada alternativa de cada questão, sempre que necessário. É por isso que
podemos afirmar com uma exclamação que esta obra vai demonstrar a você COMO PASSAR NA OAB!
CLT 2020
Literatura infantil brasileira
Depois dos quinze
Bateria de simulados OAB primeira fase
a nova geração de escritoras negras brasileiras
As aventuras de uma jovem de sorriso largo e grana curta para viver no exterior
Traço marcante deste livro é o caráter eminentemente didático de suas disposições, abordando as disciplinas jurídicas de forma
simples e objetiva. A proposta de ser acessível, descomplicado, não afasta o conteúdo abrangente e completo. Os autores tratam dos
assuntos mais importantes da doutrina e jurisprudência brasileiras, analisando os institutos jurídicos cujo conhecimento é
indispensável aos pretendentes ao Exame da Ordem. Os capítulos foram elaborados com foco nas provas uni_ cadas da Ordem dos
Advogados do Brasil, propiciando aos estudantes e bacharéis em Direito acesso rápido e fácil a uma fonte de informações segura e
atualizada. Os autores são professores experientes de cursos preparatórios, habituados a transmitir muito conhecimento em pouco
tempo e lançando mão de recursos que facilitam a assimilação da matéria. A apresentação em volume único fornece a necessária
praticidade, reunindo todas as disciplinas exigidas pelas provas do Exame da OAB.
Os Segredos de Landara
Perguntas e Respostas sobre a Lei da Reforma Trabalhista
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