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Durante os últimos trinta anos, o jornalista Elio Gaspari
reuniu documentos até então inéditos e fez uma exaustiva
pesquisa sobre o governo militar no Brasil. O resultado desse
meticuloso trabalho gerou um conjunto de quatro volumes
que compõem a obra mais importante sobre a história recente
do país, e que acaba de ganhar uma edição revista e
ampliada, enriquecida com novas fotos e projeto gráfico.
A obra está dividida em dois conjuntos: As ilusões armadas e
O sacerdote e o feiticeiro. Publicada originalmente em 2002,
As ilusões armadas reúne os livros A ditadura envergonhada e
A ditadura escancarada, e recebeu o prêmio de Ensaio, Crítica
e História Literária de 2003, concedido pela Academia
Brasileira de Letras. Nos primeiros anos após o golpe de
1964, o governo militar ainda relutava em se assumir como
uma ditadura, daí o título A ditadura envergonhada. Mas com
a edição do AI-5, no final de 1968, que suspendeu direitos
constitucionais, ela se revela. Em A ditadura escancarada, são
reconstituídos os momentos mais tenebrosos do regime, como
a prática da tortura contra os opositores do regime e a
violência empregada contra os guerrilheiros do Araguaia, um dos últimos núcleos de resistência
política.
Os personagens centrais de O sacerdote e o feiticeiro são respectivamente os generais Ernesto
Geisel e Golbery do Couto e Silva. A ditadura derrotada detalha os antecedentes desses dois
importantes personagens, concentrando-se na articulação que os levou ao poder e também na vitória
do partido de oposição nas eleições de 1974. A ditadura encurralada, quarto volume, culmina com a
exoneração do general Sylvio Frota do cargo de ministro do Exército. Naquele momento, o
presidente Ernesto Geisel punha um ponto final na anarquia militar que tomava conta do país. Desse
relato fazem parte episódios como o assassinato do jornalista paulista Vladimir Herzog em outubro
de 1975, nas dependências de uma unidade do Exército, fato que contribuiu para azedar a relação
entre a Presidência e setores das Forças Armadas.
O quinto livro da série, a ser publicado futuramente, abordará o final da gestão do general Geisel, o
governo do presidente João Baptista Figueiredo, em que se sobressaem o atentado do Riocentro, a
bancarrota de 1982 e a campanha por eleições diretas.
• Pela primeira vez em formato eletrônico, a principal obra sobre a história recente do país é
reeditada com material inédito.
• Atualizações realizadas a partir de atas do Conselho de Segurança Nacional divulgadas em 2008
pelo Arquivo Nacional.
• Mais de 100 fotos novas foram acrescidas ao material original
•Documentos do arquivo pessoal do autor, áudios e vídeos estão disponíveis em
www.arquivosdaditadura.com.br.
• Duas versões de e-book, incluindo edição enriquecida com áudios e vídeos.
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A DITADURA ENVERGONHADA PDF - Are you looking for eBook A ditadura envergonhada PDF?
You will be glad to know that right now A ditadura envergonhada PDF is available on our online
library. With our online resources, you can find A ditadura envergonhada or just about any type of
ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. A
ditadura envergonhada PDF may not make exciting reading, but A ditadura envergonhada is packed
with valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is
also related with A ditadura envergonhada PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with A ditadura
envergonhada PDF. To get started finding A ditadura envergonhada, you are right to find our
website which has a comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of A DITADURA ENVERGONHADA PDF, click this link to
download or read online:
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
[PDF]

Aprendizados
http://new.beebok.info/br-1436286070/aprendizados.html

Uma oportunidade para conhecer&#xa0; 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...

[PDF]

A sutil arte de ligar o f*da-se
http://new.beebok.info/br-1293280123/a-sutil-arte-de-ligar-o-f-da-se.html

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,...

[PDF]

Um acordo pecaminoso
http://new.beebok.info/br-1440692533/um-acordo-pecaminoso.html

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...

[PDF]

O milagre da manhã
http://new.beebok.info/br-1155673257/o-milagre-da-manha.html

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...

[PDF]

História da vida privada no Brasil - vol. 1
http://new.beebok.info/br-1436282979/historia-da-vida-privada-no-brasil-vol-1.html

História da Vida Privada no Brasil traz um Brasil visto de perto, ano a ano, hora a hora.
Nova edição em formato de bolso, com texto integral. A coleção História da Vida Privada
no Brasil, em quatro volumes, tem por objetivo descrever e analisar os...
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Me Poupe!
http://new.beebok.info/br-1381518235/me-poupe.html

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...
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Minha história
http://new.beebok.info/br-1389262107/minha-historia.html

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 —...
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Como fazer amigos e influenciar pessoas
http://new.beebok.info/br-1102580483/como-fazer-amigos-e-influenciar-pessoas.html

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...
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A irmã da lua
http://new.beebok.info/br-1437143039/a-irma-da-lua.html

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...
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Seja foda!
http://new.beebok.info/br-1343814022/seja-foda.html

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...
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Uma dama fora dos padrões
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http://new.beebok.info/br-1411544663/uma-dama-fora-dos-padroes.html

Às vezes você encontra o amor nos lugares mais inesperados... Esta não é uma dessas
vezes.&#xa0;&#xa0;&#xa0; Todos esperam que Billie Bridgerton se case com um dos
irmãos Rokesbys. As duas famílias são vizinhas há séculos e,...
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O poder do hábito
http://new.beebok.info/br-1254052358/o-poder-do-habito.html

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...
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Os segredos da mente milionária
http://new.beebok.info/br-560987598/os-segredos-da-mente-milionaria.html

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...
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Prisioneiros da mente
http://new.beebok.info/br-1437188027/prisioneiros-da-mente.html

E se você fosse um prisioneiro em sua própria mente? Theo Fester é um inteligente e
poderoso magnata do Vale do Silício, empresário mundialmente conhecido e pai de três
filhos orgulhosos, frios e bem-sucedidos – mas sua história inicial foi...
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Do mil ao milhão
http://new.beebok.info/br-1437535628/do-mil-ao-milhao.html

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...
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