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Em livro revelador, jornalista explica como a tecnologia
vem afetando a capacidade intelectual da humanidade e
coloca nossa existência em perigo
O mundo que não pensa, um dos livros mais aclamados e
polêmicos dos últimos anos, mostra o lado sombrio e
preocupante da tecnologia do nosso cotidiano. O jornalista
Frankin Foer afirma que estamos terceirizando nossas
capacidades intelectuais para empresas como Apple, Google e
Facebook, dando origem a um mundo onde a vida social e
política passa a ser cada vez mais automatizada e menos
diversa. Com um texto inteligente, perspicaz, claro e elegante,
herdeiro da melhor tradição do jornalismo, Foer revela os
tentáculos sorrateiros de nossos mais idealísticos sonhos
tecnológicos. Para ele, nós, os homo sapiens, chegamos a um
momento da evolução em que começamos a deixar para trás a
característica que mais nos diferenciou das outras espécies: o
fato de sermos capazes de pensar, imaginar, refletir e
conhecer. Até agora poucos entenderam a gravidade dessa
ameaça, do perigo real e eminente da extinção da nossa
espécie – o que faz de O mundo que não pensa uma leitura urgente e fundamental.
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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]

Fingindo - Série Bilionário Impostor
http://media.beebok.info/br-1341356507/fingindo-serie-bilionario-impostor.html

A autora best seller do USA Today, Lexy Timms, traz para você um romance doce e sexy
que fará com que você torça pelo azarão até o fim! Ele gemeu. Isto era tortura. Estar
preso em uma sala com uma linda mulher era praticamente a fantasia de qualquer
homem,...

[PDF]

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...

[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...
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Minha história
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 —...

[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]

After
http://media.beebok.info/br-1093695334/after.html

Depois de bater a marca de um bilhão de acessos na plataforma de leitura Wattpad ao
transformar os integrantes da banda One Direction em personagens de uma história de
amor sexy, a série After vira livro e promete ser o novo fenômeno editorial. No primeiro
livro, Tessa,...
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CEO Temporário
http://media.beebok.info/br-1433835206/ceo-temporario.html

A autora best seller do USA Today, Lexy Timms, traz para você um romance doce e sexy
que fará com que você torça pelo azarão até o fim! Ele gemeu. Isto era tortura. Estar
preso em uma sala com uma linda mulher era praticamente a fantasia de qualquer
homem,...
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After – Depois do desencontro
http://media.beebok.info/br-1093573367/after-depois-do-desencontro.html

Tessa passa pelo momento mais difícil de sua vida. Enquanto luta para crescer na
carreira com a qual sempre sonhou, seu mundo é virado de ponta-cabeça: a inesperada
aparição de seu pai e uma traição imperdoável a deixam mais fragilizada do que...
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Intimidade com Deus
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http://media.beebok.info/br-1441979628/intimidade-com-deus.html

A narrativa bíblica aponta o momento da &#34;queda&#34; como crucial para
compreendermos a condição humana. Rompemos com Deus e, desde então,
experimentamos um vazio que somente o Criador pode preencher. Como esse vazio pode
ser satisfeito? Rinaldo Seixas...
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Os segredos da mente milionária
http://media.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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O dilema do porco-espinho
http://media.beebok.info/br-1438465217/o-dilema-do-porco-espinho.html

Ser ou não ser sozinho O poeta Vinicius de Moraes cantava &#34;que é melhor se sofrer
junto, que viver feliz sozinho&#34;. Será? Este é um dos fios da meada que o historiador
Leandro Karnal, um dos intelectuais mais influentes do país, toma como mote neste...
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O método Bullet Journal
http://media.beebok.info/br-1438775779/o-metodo-bullet-journal.html

O aguardado primeiro livro oficial do famoso método Bullet Journal®. O método Bullet
Journal é muito mais do que uma forma de organizar tarefas através de anotações. É uma
maneira de diminuir a ansiedade e "viver de forma intencional"....
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Sobre o Amor - Série Just About
http://media.beebok.info/br-1345091807/sobre-o-amor-serie-just-about.html

A autora best seller do USA Today, Lexy Timms, traz uma nova série Sobre o Amor e tudo
que se interpõe no caminho para a eternidade. A jornada do verdadeiro amor nunca é
fácil. William Shakespeare. Após perder seu dinheiro e seu noivo de uma só vez, Kellie...
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