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PublishNews - 12/05/2014 - Redação

Acontece hoje o lançamento do livro ‘Pequena história da ditadura brasileira’

Está marcado para logo mais, às 17h30, o lançamento do livro Pequena história da

ditadura brasileira (Cortez, 344 pp, R$ 52), de José Paulo Netto. Na obra, o professor

reconstrói o cenário dos anos que precederam o Golpe de 64, e promete fugir do

historicismo meramente cronológico, dando sentido analítico profundo à obra ao

contextualizar a conjuntura política de cada fase com fatos econômicos correspondentes.

O lançamento acontece no Tuca (Rua Monte Alegre, 1024 – Perdizes – São Paulo/SP).
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