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Mobi) Daniela Arbex GRATIS
Reportagem definitiva sobre a tragédia que abateu a cidade
de Santa Maria em 2013 relembra e homenageia os 242
mortos no incêndio da Boate Kiss.
Daniela Arbex reafirma seu lugar como uma das jornalistas
mais relevantes do país, veterana em reportagens de fôlego —
premiada por duas vezes com o prêmio Jabuti — ao
reconstituir de maneira sensível e inédita os eventos da
madrugada de 27 de janeiro de 2013, quando a cidade de
Santa Maria perdeu de uma só vez 242 vidas.
Foram necessárias centenas de horas dos depoimentos de
sobreviventes, familiares das vítimas, equipes de resgate e
profissionais da área da saúde — ouvidos pela primeira vez
neste livro —, para sentir e entender a verdadeira dimensão
de uma tragédia sobre a qual já se pensava saber quase tudo.
A autora construiu um memorial contra o esquecimento dessa
noite tenebrosa, que nos transporta até o momento em que as
pessoas se amontoaram nos banheiros da Kiss em busca de
ar, ao ginásio onde pais foram buscar seus filhos mortos, aos
hospitais onde se tentava desesperadamente salvar as vidas
que se esvaíam. Foi também em busca dos que continuam vivos, dos dias seguintes, das
consequências de descuidos banalizados por empresários, políticos e cidadãos.
A leitura de Todo dia a mesma noite é uma dolorosa e necessária tomada de consciência, um
despertar de empatia pelos jovens que tiveram seus futuros barbaramente arrancados. Enxergá-los
vividamente no livro é um exercício que afasta qualquer apaziguamento que possamos sentir em
relação ao crime, ainda impune.
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
[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]

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]

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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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]

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]

Professor feelgood
http://media.beebok.info/br-1441944710/professor-feelgood.html

Romântico e atual, o aguardado segundo livro da série de Mr. Romance (Masters of Love)
traz o humor e os personagens envolventes característicos de Leisa Rayven. Asha Tate é
uma ambiciosa assistente editorial. Romântica ao extremo, ela sonha com um amor que a
leve...

[PDF]

21 lições para o século 21
http://media.beebok.info/br-1358749440/21-licoes-para-o-seculo-21.html

O novo livro do autor de Sapiens e Homo Deus explora as grandes questões do presente e
o que podemos fazer para melhorá-lo. Como podemos nos proteger de guerras nucleares,
cataclismos ambientais e crises tecnológicas? O que fazer sobre a epidemia de fake news
ou a ameaça...

[PDF]

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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Como fazer amigos e influenciar pessoas
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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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Prisioneiros da mente
http://media.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...

[PDF]

O demônio do meio-dia
http://media.beebok.info/br-1093714163/o-demonio-do-meio-dia.html

Partindo de sua própria batalha contra a depressão, Andrew Solomon constrói um retrato
monumental da doença que assola nossos tempos. Com epílogo inédito à reedição
brasileira. Lançado em 2000, O demônio do meio-dia...
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Fora de mim
http://media.beebok.info/br-1441489973/fora-de-mim.html

Em &#34;Fora de mim&#34;, Martha Medeiros, a autora best-seller que externou as
ânsias e os sentimentos de mais de uma geração de mulheres, se dedica a esmiuçar uma
situação única: o luto pelo fim de um relacionamento cheio de paixão...
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Gerenciando a si mesmo
http://media.beebok.info/br-1434700583/gerenciando-a-si-mesmo.html

Que critérios pautarão sua vida? A pergunta que serve de título para o celebrado texto de
Clayton M. Christensen que abre esse livro revela a profundidade e a contribuição das
ideias que você encontrará aqui. Selecionados entre os mais relevantes da...
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