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Conhecimento É Tudo, de Bom

Acervo Digital VEJA.
40 anos de história.
Até quem não viveu, verá.

Você já pode conhecer de perto as últimas quatro décadas da história, página por página. Acesse, pesquise,
imprima, surpreenda-se.

www.veja.com.br/acervodigital

Portal Domínio Público

O Portal Domínio Público, lançado em novembro de 2004, propõe o compartilhamento de conhecimentos de forma
equânime, colocando à disposição de todos os usuários da rede mundial de computadores - Internet - uma biblioteca virtual
que deverá se constituir em referência para professores, alunos, pesquisadores e para a população em geral.

www.dominiopublico.gov.br

Brasiliana USP

A BRASILIANA USP é um projeto da Reitoria da Universidade de São Paulo que permitirá o acesso para a pesquisa e
para o ensino a maior Brasiliana custodiada por uma universidade em escala mundial, tornando-a disponível na rede
mundial de computadores (Internet).

Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin

A Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin é um órgão da Pró-reitoria de Cultura e Extensão Universitária da
Universidade de São Paulo. Foi criada para abrigar e integrar a brasiliana reunida ao longo de 80 anos pelo bibliófilo José
Mindlin (&dagger;2010) e doada, por ele, sua esposa Guita e seus filhos, à USP.

Brasiliana Digital

Uma brasiliana para todos. Uma biblioteca digital para todos.

http://apatroaesuaempregada.com.br
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www.brasiliana.usp.br

Academia Brasileira de Letras

A Academia Brasileira de Letras é uma instituição que foi fundada em 20 de julho de 1897. Composta por 40 membros
efetivos e perpétuos, eleitos em votação secreta e 20 sócios correspondentes estrangeiros, tem por fim o cultivo da língua
e a literatura nacional.

www.academia.org.br

AMADURECIMENTO DA RELAÇÃO DE TRABALHO DOMÉSTICO.
PENSE NISSO... PENSE MESMO... PENSE SEMPRE!

Constatando erros de gramática, digitação, problemas com links,
por favor, comunique-se conosco para indicar a(s) ocorrência(s).

http://apatroaesuaempregada.com.br
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