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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]

A sutil arte de ligar o f*da-se
http://media.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]

O milagre da manhã
http://media.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]

Aprendizados
http://media.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]

Um acordo pecaminoso
http://media.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]

Fogo & Sangue – Volume 1
http://media.beebok.info/br-1437035638/fogo-sangue-volume-1.html

A arrebatadora história dos Targaryen ganha vida neste novo livro de George R.R.
Martin, autor de As Crônicas de Gelo e Fogo, série que inspirou a adaptação de sucesso
da HBO, "Game of Thrones". Séculos antes dos eventos de A guerra dos tronos , a...
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O poder do hábito
http://media.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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Tambores de Angola
http://media.beebok.info/br-1440596093/tambores-de-angola.html

Preconceito, medo, discriminação. É assim que o protagonista Erasmino se vê levado a
uma tenda de umbanda, após ter seu quadro agravado, imune ao socorro da psiquiatria.
&#34;Saravá, zinfio!&#34;, recebe-o a nega-velha Vovó Catarina....

[PDF]

A irmã da lua
http://media.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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O Mínimo que Você Precisa Saber Para Não Ser um Idiota
http://media.beebok.info/br-692071801/o-minimo-que-voce-precisa-saber-para-nao-ser-um-idio
ta.html

Escritos entre 1997 e 2013 e publicados em diferentes jornais e revistas do país, os 193
textos aqui selecionados esmiúçam os fatos do cotidiano – as notícias, o que nelas fica
subentendido, ou que delas passa omitido – para afinal destrinchar, sem dó,...
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Me Poupe!
http://media.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
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http://media.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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O conto da aia
http://media.beebok.info/br-1293554466/o-conto-da-aia.html

O romance distópico O conto da aia, de Margaret Atwood, se passa num futuro muito
próximo e tem como cenário uma república onde não existem mais jornais, revistas, livros
nem filmes. As universidades foram extintas. Também já não há...
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Mindset
http://media.beebok.info/br-1254106060/mindset.html

Clássico da psicologia em versão revista e atualizada. Carol S. Dweck, professora de
psicologia na Universidade Stanford e especialista internacional em sucesso e motivação,
desenvolveu, ao longo de décadas de pesquisa, um conceito fundamental: a atitude
mental...
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Coração Ferino
http://media.beebok.info/br-758533477/coracao-ferino.html

Trovoadas retumbavam e relâmpagos cortavam o céu quando a srta. Sydony Marchant
chegou a sua nova e imponente mansão. Além de ser linda e inteligente, ela não se
deixaria intimidar com facilidade pelo aspecto sombrio do lugar. Entretanto, se a casa
não a...
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Barões da Paixão 1 de 3
http://media.beebok.info/br-922783481/baroes-da-paixao-1-de-3.html

BARÕES DA PAIXÃO 1/ 3 Desde as cadeias de montanhas até as salas de reunião, eles
mantêm tudo sob controle – menos o coração... VOLTA AO LAR Caleb, a ovelha negra da
família Terrell, volta ao Colorado para receber uma herança...
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