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social consequences of globalizing processes, this book disperses some of the mist that surrounds the term. Alongside
the emerging planetary dimensions of business, finance, trade and information flow, a 'localizing', space-fixing
process is set in motion. What appears as globalization for some, means localization for many others; signalling new
freedom for some, globalizing processes appear as uninvited and cruel fate for many others. Freedom to move, a scarce
and unequally distributed commodity, quickly becomes the main stratifying factor of our times. Neo-tribal and
fundamentalist tendencies are as legitimate offspring of globalization as the widely acclaimed 'hybridization' of top
culture - the culture at the globalized top. A particular reason to worry is the progressive breakdown in communication
between the increasingly global and extra- territorial elites and ever more 'localized' majority. The bulk of the
population, the 'new middle class', bears the brunt of these problems, and suffers uncertainty, anxiety and fear as a
result. This book is a major contribution to the unfolding debate about globalization, and as such will be of interest
to students and professionals in sociology, human geography and cultural issues.
A Theory of Legal Argumentation Robert Alexy 2009-12-10 What is to be understood by 'rational legal argument'? To what
extent can legal reasoning be rational? Is the demand for rationality in legal affairs justified? And what are the
criteria of rationality in legal reasoning? The answer to these questions is not only of interest to legal theorists
and philosophers of law. They are pressing issues for practicing lawyers, and a matter of concern for every citizen
active in the public arena. Not only the standing of academic law as a scientific discipline, but also the legitimacy
of judicial decisions depends on the possibility of rational legal argumentation. A theory of legal reasoning which
tries to answer these questions pre-supposes a theory of general practical reasoning. This theory is the subject matter
of the first two parts of the book. The result is a theory of general practical discourse which rests on insights of
both Anglo-Saxon and German philosophy. It forms the basis of the theory of rational legal discourse, which is
developed in the third part of this book.
Case Study Research Robert K. Yin 1998
A Sociology of Constitutions Chris Thornhill 2011-07-14 Using a methodology that both analyzes particular
constitutional texts and theories and reconstructs their historical evolution, Chris Thornhill examines the social role
and legitimating status of constitutions from the first quasi-constitutional documents of medieval Europe, through the
classical period of revolutionary constitutionalism, to recent processes of constitutional transition. A Sociology of
Constitutions explores the reasons why modern societies require constitutions and constitutional norms and presents a
distinctive socio-normative analysis of the constitutional preconditions of political legitimacy.
Direito Empresarial Esquematizado® Chagas, Edilson Enedino Das 2020-03-16 Data de fechamento: 08-01-2020 / A obra é
indicada para os leitores que buscam conteúdo direcionado para a preparação de provas de concursos públicos e para os
alunos de graduação.Nesta obra, o leitor encontrará toda a matéria apresentada de forma objetiva, com doutrina,
legislação e jurisprudência. As tabelas e os fluxogramas no corpo de cada capítulo, bem como a síntese do conteúdo ao
final deles, com quadros sinóticos e questões objetivas e subjetivas, auxiliam os alunos na compreensão da matéria.
Espera-se que com a metodologia empregada nesta obra o leitor tenha acesso a mais completa e atualizada teoria.
Direito Constitucional - Esquematizado Pedro Lenza 2022-02-18 Chegamos à 26.ª edição da obra Direito Constitucional
Esquematizado, com muito trabalho e constante preocupação com o conteúdo. Sucesso entre os concurseiros, essa obra
atende as necessidades dos estudantes de graduação, dos profissionais de direito e daqueles que buscam uma fonte de
consulta prática. Trata-se de um verdadeiro método de ensino, com linguagem fácil e direta, e com recurso gráfico que
auxilia o estudo e a memorização dos principais temas. O leitor conta com um ambiente pessoal de aprendizagem com
material digital exclusivo, com acesso a: videoaulas, banco de questões, vídeo de resolução de questões, questões de
provas e concursos para treino, e muito mais.
Rerum Novarum Pope Leo XIII 1983-01-01
Intermediate Public Economics, second edition Jean Hindriks 2013-04-05 A new edition of a comprehensive text, updated
throughout, with new material on behavioral economics, international taxation, cost-benefit analysis, and the economics
of climate policy. Public economics studies how government taxing and spending activities affect the economy—economic
efficiency and the distribution of income and wealth. This comprehensive text on public economics covers the core
topics of market failure and taxation as well as recent developments in both policy and the academic literature. It is
unique not only in its broad scope but in its balance between public finance and public choice and its combination of
theory and relevant empirical evidence. The book covers the theory and methodology of public economics; presents a
historical and theoretical overview of the public sector; and discusses such topics as departures from efficiency
(including imperfect competition and asymmetric information), issues in political economy, equity, taxation, fiscal
federalism, and tax competition among independent jurisdictions. Suggestions for further reading, from classic papers
to recent research, appear in each chapter, as do exercises. The mathematics has been kept to a minimum without
sacrificing intellectual rigor; the book remains analytical rather than discursive. This second edition has been
thoroughly updated throughout. It offers new chapters on behavioral economics, limits to redistribution, international
taxation, cost-benefit analysis, and the economics of climate policy. Additional exercises have been added and many
sections revised in response to advice from readers of the first edition.
Cohen's Pathways of the Pulp Expert Consult - E-Book Louis H. Berman 2015-09-23 The definitive endodontics reference,
Cohen’s Pathways of the Pulp is known for its comprehensive coverage of leading-edge information, materials, and
techniques. It examines all aspects of endodontic care, from preparing the clinician and patient for endodontic
treatment to the role the endodontist can play in the treatment of traumatic injuries and to the procedures used in the
treatment of pediatric and older patients. Not only does Hargreaves and Cohen’s 10th edition add five chapters on hot
new topics, it also includes online access! As an Expert Consult title, Cohen’s Pathways of the Pulp lets you search
the entire contents of the book on your computer, and includes five online chapters not available in the printed text,
plus videos, a searchable image collection, and more. For evidence-based endodontics research and treatment, this is
your one-stop resource!
Envelhecimento humano Gilsenir Maria Prevelato de Almeida Dátilo 2015-06-03 O que é o envelhecimento? O que os idosos
pensam da velhice? O envelhecimento populacional atualmente é um fenômeno universal, tanto em países desenvolvidos como
em emergentes como o Brasil e, para tal, tem recebido especial atenção no que diz respeito a políticas que viabilizem
não só que as pessoas vivam mais anos, mas que esses sejam de qualidade de vida no que diz respeito aos aspectos
biopsicossociais. Em todo mundo, o número de pessoas com 60 anos ou mais tem crescido mais que o de qualquer outra
faixa etária. Estima-se que em 2025 haverá 1,2 bilhões de pessoas com mais de 60 anos no mundo, e o Brasil será o sexto
país do mundo em número de idosos (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2005). O Brasil até pouco tempo atrás era considerado um
país de jovens, entretanto encontra-se atualmente em um processo de envelhecimento populacional rápido e intenso,
alterando seu perfil demográfico, fato que representa um desafio para o século XXI e uma maior reflexão sobre o tema. É
com grande satisfação que apresentamos o presente volume, concebido e organizado pelos docentes participantes e
colaboradores da Universidade Aberta da Terceira Idade da Unesp Campus de Marília-SP. O objetivo é compartilhar com a
comunidade acadêmica e a população em geral, a produção do corpo docente referente à suas pesquisas sobre o
Envelhecimento Humano e suas inter-relações.
Direito do Consumidor Esquematizado - 9 ª Edição 2021 Fabricio Bolzan de Almeida 2021-02-07 1. Defesa do consumidor Legislação - Brasil. I. Título. II. Lenza, Pedro.
Coleção Esquematizado - Direito Constitucional - 19ed Pedro Lenza
Direito do consumidor esquematizado - 10ª edição 2022 Fabrício Bolzan de Almeida 2022-04-05 Esta obra é destinada aos
estudos de quem se interesse em prestar um concurso público; não só para o ingresso em carreiras jurídicas, como também
em outras em que se torna imprescindível essa disciplina. Trata-se de obra com aprofundada análise doutrinária e
jurisprudencial. Como todo livro da Coleção Esquematizado®, apresenta esquemas e quadros para tornar o aprendizado mais
ágil e agradável, além de outros recursos gráficos, que auxiliam o estudo e a fixação do assunto. A metodologia
empregada na obra permite que o leitor tenha acesso a mais completa e atualizada teoria, exposta em linguagem clara e
acessível, e acrescida de questões especialmente selecionadas e comentadas pelo autor, além de conteúdo digital
exclusivo. Esta edição está atualizada com a Lei do Superendividamento, Lei n. 14.181/2021.
Direitos fundamentais e constituição Marcelo Antonio Theodoro 2021-09-06 A obra Direitos Fundamentais e Constituição
reúne trabalhos importantes desenvolvidos no âmbito do Mestrado em Direito da Universidade Federal de Mato Grosso nos
anos de 2018, 2019 e 2020. Os temas afetos ao Direito Constitucional foram abordados anteriormente em dois volumes:
Teoria Geral e Hermenêutica e Jurisdição e Efetividade. O primeiro volume pretende traçar balizas essenciais no campo
investigatório com estudos acerca da constitucionalidade, do poder constituinte e das teorias defendidas por Kelsen,
Hart, Alexy e Zagrebelsky. Já o segundo volume amplia a discussão, relacionamento a aplicação dessa base teórica em
matérias específicas e caras ao ordenamento jurídico, tais como a jurisdição constitucional, a dignidade da pessoa
humana, o direito penal e os direitos sociais, buscando-se, assim, abordar a efetividade dos direitos fundamentais. O
terceiro volume da obra, intitulado Democracia e Humanidades busca a consolidação do arcabouço teórico constitucional
já apresentado anteriormente, inaugurando a noção de que somente humanitariamente se pode viver, aplicando tal máxima
na construção dos escritos concebidos dentro do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade Federal de Mato
Grosso.
Anais do III Encontro da RENAPEDTS Jorge Luiz Souto Maior (coord.) 2019-02-28 "Os artigos que compõem estes anais
apresentam, portanto, à comunidade acadêmica e à sociedade civil brasileiras não só o teor das atividades de pesquisa e
extensão desenvolvidas em importantes instituições de ensino superior brasileiras, como resultam dos encontros e
diálogos estabelecidos entre pesquisadoras, pesquisadores e extensionistas nos grupos de trabalho temáticos, nas
palestras e nos intervalos entre palestras e atividades do III Encontro da RENAPEDTS. Desse modo, os artigos que
compõem estes anais nascem da cooperação acadêmica interinstitucional e da construção coletiva de uma rede de pesquisa
e extensão em Direito do Trabalho e Seguridade Social. Sua leitura se revela fundamental para uma compreensão crítica
das reformas políticas, econômicas, sociais e jurídicas do mundo do trabalho e dos sistemas de seguridade social
pautadas por uma lógica neoliberal propostas no Brasil e em outros países do mundo no decorrer dos últimos anos, que
atentam, aqui e alhures, contra direitos sociais duramente conquistados por trabalhadoras e trabalhadores." - A
organização.
Esquematizado - Direito empresarial PEDRO LENZA Esta obra apresenta as marcas de seu autor, simplicidade, objetividade
e linguagem de fácil compreensão. Percebe-se no trabalho de Edilson Enedino das Chagas a preocupação com que estudantes
e concurseiros mantenham-se em contato com a doutrina e a jurisprudência atualizada. As tabelas, os gráficos e os
fluxogramas no corpo de cada capítulo, bem como a síntese do conteúdo ao final deles, com quadros sinóticos e questões
objetivas e subjetivas, auxiliam os alunos na compreensão da matéria. A metodologia empregada na Coleção Esquematizado®
permite que o leitor tenha acesso a mais completa e atualizada teoria. A obra destina-se aos candidatos às provas de
concursos públicos e aos alunos de graduação, com doutrina, legislação e jurisprudência em sintonia com as grandes
tendências da atualidade e na linha dos concursos públicos de todo o País.
Direito Empresarial Esquematizado - 9ª edição 2022 Edilson Enedino das Chagas 2022-03-29
Beyond Employment Alain Supiot 2001 This book is the English edition of what has become widely known as 'The Supiot
Report' - a bold and far-reaching look at the changing nature of work initiated by the EC. It takes as its starting
point the profound changes that have taken place in the underlying employment relationship and associated human
resource practices over the past twenty years. These developments are placed in their economic, social, and
institutional contexts, while alsoproviding a valuable comparative study of labour law in the main European countries.
Competitive pressures on firms, the search for greater efficiency and effectiveness in the delivery of public services,
thechanging role of women in society, and the desire for greater choice on the part of individuals are all important
motives for change. The legal framework and the structures and organizations which represent the interests of workers
and employers must respond to these changes. Drawing on illustrations from a number of European countries, the book
suggests that the legal framework should encourage greater collaboration in the workplace, particularly over issues
such as training. But it shouldalso place work within its social context and facilitate genuine choices by individuals.
A History of Anthropology Thomas Hylland Eriksen 2001-10-20 This is the first book to cover the entire history of
social and cultural anthropology in a single volume. Beginning with a summary of the discipline in the nineteenth
century, exploring major figures such as Morgan and Tylor, it goes on to provide a comprehensive overview of the
discipline in the twentieth century.The bulk of the book is devoted to themes and controversies characteristic of post
First World War anthropology, from structural functionalism via structuralism to hermeneutics, cultural ecology,
discourse analysis and, most recently, globalization and postmodernism. The authors emphasise throughout the need to
see changes in the discipline in a wider social, political and intellectual context. This is a timely, concise history
of a major discipline, in an engaging and thought-provoking narrative, that will appeal to students of anthropology
worldwide.
Direito Constitucional Esquematizado - 25ª Edição 2021 Pedro Lenza 2021-03-10
Direito Civil Esquematizado - Vol.1 - 11ª Edição 2021 Carlos Roberto Goncalves 2020-12-19
Theory of Legal Principles Humberto Avila 2007-09-26 This book examines the distinction between principles and rules so

Direito Constitucional Esquematizado 2020 - 24ª Edição Pedro Lenza 2020-03-04 Data de fechamento: 03.03.2020 / O livro
do Professor Pedro Lenza contém todas as atualizações ocorridas no Direito Constitucional, considerando as emendas
constitucionais, as súmulas vinculantes e as principais decisões do STF. Trata-se de um verdadeiro método de ensino,
com linguagem fácil e direta, e com recurso gráfico que auxilia o estudo e a memorização dos principais temas. O leitor
conta com um material digital exclusivo, com questões disponibilizadas por meio de plataforma on-line, com a
possibilidade de baixar o conteúdo, e material complementar em formato de vídeos ao longo dos capítulos. Sucesso entre
os concurseiros, esta obra, dada a sua clareza e objetividade, atende as necessidades dos estudantes de graduação, dos
profissionais de direito e daqueles que buscam uma fonte de consulta prática.
DIREITO, PROCESSO E JURISDIÇÃO: O PODER JUDICIÁRIO EM PERSPECTIVA Fernando Navarro Vince 2021-05-10 Temos a honra de
apresentar à comunidade jurídica o compilado “Direito, processo e jurisdição: o poder judiciário em perspectiva”. A
obra em questão, apresentada em formato de livro, foi estruturada e organizada a partir da reunião de trabalhos
selecionados durante as três primeiras edições do Congresso Internacional de Ciência Jurídica, que se passaram
respectivamente nos anos de 2017, 2018 e 2019. A coletânea que orgulhosamente apresentamos, um apanhado de artigos
relacionados ao universo processual e jurisdição, é composta por 17 textos escritos por trinta autores dos mais
variados níveis de formação, desde estudantes de graduação até professores doutores oriundos dos mais renomados
programas de pós graduação strictu sensu brasileiros. A obra, através de seus artigos, apresenta de maneira
cientificamente apurada, os temas mais atuais do direito processual e a pesquisa atenta no campo da tutela
jurisdicional, demonstrando uma preocupação com a inserção dos resultados no ambiente jurisdicional e na realidade do
poder judiciário. Assim sendo, o leitor encontrará os mais diversos temas do direito processual, como os descritos a
seguir.
Linguagens do Direito: Tecendo Saberes Claudenice Costa de Souza 2020-05-25 Linguagens do Direito: tecendo saberes
trata-se de uma abordagem concisa e objetiva do campo jurídico que compõe os vários ramos do direito, abrangendo, em
capítulos específicos para cada disciplina, o conteúdo necessário a uma eficiente revisão do programa dos principais
concursos na área jurídica, ou mesmo uma introdução às matérias curriculares.
Religião e Direito Bianca Vallory Limonge Ramos 2022-06-07 Análise sobre a questão da liberdade religiosa no Brasil e a
recusa à transfusão de sangue por parte das Testemunhas de Jeová, com a abordagem da religião Testemunhas de Jeová, do
direito à vida, direito à liberdade de consciência e de crença religiosa, princípio da dignidade da pessoa humana,
aspectos religiosos e jurídicos da recusa à transfusão de sangue, entendimento jurisprudencial e doutrinário sobre o
tema.
Deveres Fundamentais Cleber de Oliveira 2022-05-02 A Constituição da República inaugurou uma nova fase do
constitucionalismo brasileiro, emancipando-o, e propiciou o desenvolvimento de uma fantástica teoria dos temas nela
previstos, com exceção dos deveres fundamentais das pessoas que ainda são os que menos têm abordagem e sistematização.
Constata-se, após a publicação de milhares de livros de Constitucional, que os deveres fundamentais permanecem nos
porões do constitucionalismo, esquecidos e obsessivamente combatidos. Uma expressão proibida e até amaldiçoada por
defensores dos direitos, que os associam a tudo o que é ruim e deve ser evitado. Numa época de direitos que se
multiplicam insaciavelmente é passada a hora de sopesar o outro lado da moeda com o objetivo de equilibrar as forças e
conceber a pessoa integral, não apenas reivindicadora e portadora de direitos, mas consciente de que tem deveres
fundamentais. Uma obra rara no direito brasileiro, fruto da Dissertação de Mestrado sob orientação do Prof. Dr.
Guilherme Penã de Moraes e aprovada com Louvor pela banca, com o objetivo de trazer luz aos deveres fundamentais,
valorizando-os, não mais como uma palavra perdida na Constituição, mas como um conjunto de atitudes que podem fazer a
diferença para a sociedade. Não haverá a virada necessária à transformação social sem o reconhecimento de deveres.
Acima de tudo, é preciso coragem para tratar do assunto e do envolvimento de todos os atores para o equilíbrio e o
resgate dos valores subjacentes aos deveres fundamentais.
The Bariatric Bible CAROL. BOWEN BALL 2019-04-30 This comprehensive guide offers advice on the types of surgery on
offer and highlights the many diets that are required prior to surgery. Its main focus is on advice and recipes for
after surgery to help the post-op patient maximise their best chance of long-term success with weight-loss and better
health.
Nationalism in the New World Don Harrison Doyle 2010-01-25 Nationalism in the New World brings together work by
scholars from the United States, Canada, Latin America, and Europe to discuss the common problem of how the nations of
the Americas grappled with the basic questions of nationalism: Who are we? How do we imagine ourselves as a nation?
Debates over the origins and meanings of nationalism have emerged at the forefront of the humanities and social
sciences over the past two decades. However, these discussions have been mostly about nations in Europe, the Middle
East, Asia, or Africa. In addition, their focus is usually on the violence spawned by ethnic and religious strains of
nationalism, which have been largely absent in the Americas. The contributors to this volume "Americanize" the
conversation on nationalism. They ask how the countries of the Americas fit into the larger world of nations and in
what ways they present distinctive forms of nationhood. Such questions are particularly important because, as the
editors write, "the American nations that came into being in the wake of revolutions that shook the Atlantic world
beginning in 1776 provided models of what the modern world might become." American nations were among the first nationstates to emerge on the world stage. As former colonies with multiethnic populations, American nations could not
logically rest their claim to nationhood on ancient bonds of blood and history. Out of a world of empires and colonies
the independent states of the Americas forged new nations based on a varied mix of modern civic ideals instead of
primordial myths, on ethnic and religious diversity instead of common descent, and on future hopes rather than ancient
roots.
Novum Organum Francis Bacon 2020-02-19 Sir Francis Bacon's ''Novum Organum'' is a treatise meant to adjust the thought
and methodology of learning about and understanding science and nature. Learn about the four Idols and the inductive
method outlined in this keystone philosophy work. This is now known as the Baconian method. The title is a reference to
Aristotle's work Organon, which was his treatise on logic and syllogism. Ultimately, the Novum Organum is defined as
the ''New Tool.'' But, a new tool for what, and why is it 'new'? In this book Bacon demonstrates the use of the
scientific method to discover knowledge about the natural world. Many of the examples in this volume concern the nature
of heat and energy.
Diseases of Workers Bernardino Ramazzini 1983
Direito Penal Simbólico Adilio Rosa 2020-12-08 O presente e-Book trata do tema Direito Penal Simbólico, e tece
comentários sobre a real efetividade das normas penais. Discussão de extrema importância para os dias atuais, em que o
direito penal teve sua finalidade deturpada pelos interesses.
Women, Business and the Law 2020 World Bank Group 2020-04-24 The World Bank Group’s Women, Business and the Law
examines laws and regulations affecting women’s prospects as entrepreneurs and employees across 190 economies. Its goal
is to inform policy discussions on how to remove legal restrictions on women and promote research on how to improve
women’s economic inclusion.
Direito Tributário Esquematizado - 5 ª Edição 2021 Pedro Lenza 2021-02-21
Practical Guide to Project Planning Ricardo Viana Vargas 2007-10-01 Practical Guide to Project Planning is filled with
project documents and templates ready to use for planning and managing project. It explains project analysis and
modeling techniques so these documents and templates can be used for effective project management. In addition, the
book is also a guide to best practices that comply with the PMI’s PMBOK ® 3.0. Throughout the book, a real-world,
practical project plan is used to explain all management issues related to a project, including scope, time, costs,
quality, human resources, communication, risks, procurement, and integration. This example also covers every stage of
implementing a project management office (PMO), from initial analysis to post-deployment review. The text is filled
with insightful tips on using the most popular project management tools and software, including Mindmanager for initial
planning sessions, Milestone Project Companion for report generation, and Microsoft Project, the most widely used tool
for project planning. Project documents discussed in the book are on the accompanying CD ROM, so readers can use them
to develop and track their own projects.
Direito processual do trabalho - Esquematizado - 3ª edição 2022 Carla Teresa Martins Romar 2022-07-02 Esta é a terceira
edição da obra Direito Processual do Trabalho Esquematizado, que, fruto de muito estudo e de muitas reflexões, pretende
oferecer aos estudantes e aos profissionais do Direito uma análise cuidadosa da disciplina. Como todo livro da Coleção
Esquematizado®, esta obra oferece conteúdo atualizado com doutrina, legislação e jurisprudência. Um livro sistematizado
com destaque nos assuntos importantes, além de esquemas gráficos, tabelas e questões de concursos públicos
especialmente selecionadas e comentadas pela autora, para tornar o aprendizado mais ágil e agradável.
Direito Administrativo Esquematizado - 4ª Edição 2021 Spitzcoskt, Celso 2021-01-15
A Theory of Constitutional Rights Robert Alexy 2009-12-10 This classic work of constitutional theory analyzes the
general structure of constitutional rights and their judicial application. It deals with a wide range of problems
common to all systems of constitutional rights review - from balancing rights to deciding the limits of their scope.
Cláusula de não concorrência no contrato de emprego Célio Pereira Oliveira Neto 2015-06-10 Os direitos fundamentais
apresentam-se no texto constitucional brasileiro de 1988 como normas constitucionais a serem garantidas com a máxima
efetividade no nosso ordenamento jurídico (artigo 5º, § 1º, da CF/88). No entanto, os direitos fundamentais não são
direitos absolutos, e, muitas vezes, em sua aplicação, colidirão com outros valores também garantidos
constitucionalmente, quando se torna necessária a utilização do princípio da proporcionalidade, para, no caso concreto,
verificar qual a prevalência a ser garantida. Ora, a liberdade de trabalho é direito fundamental de primeira geração ou
dimensão, com previsão no artigo 5º, inciso XIII, da CF/88. Assim, a liberdade de trabalho poderá sofrer limitação em
confronto com os valores constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência que fundamentam a atividade
empresarial, na hipótese da aplicação de cláusula de não concorrência estabelecida no contrato de trabalho. Para tanto,
é mister a utilização do princípio da proporcionalidade e de seus subprincípios da necessidade, adequação e da
proporcionalidade propriamente dita ou razoabilidade, para que seja viabilizada a limitação da liberdade de trabalho,
mas garantido-se o seu núcleo essencial. Todas essas questões são refletidas por Célio Pereira Oliveira Neto em sua
obra Cláusula de não concorrência no contrato de emprego, em boa hora editada pela LTr Editora, dando sequência ao
movimento de modernização do Direito do Trabalho. Renato Rua de Almeida Advogado trabalhista em São Paulo, doutor em
direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Paris I (Panthéon-Sorbonne) e professor de Direito do Trabalho da
Faculdade de Direito da PUC-SP. Sumário PREFÁCIO INTRODUÇÃO 1. CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA 1.1. Conceito 1.2. Breve
histórico 1.2.1. Livre-iniciativa 1.2.2. Preservação da concorrência e cláusula de não concorrência 1.3. Objeto de
proteção 1.4. Fundamentos 1.5. Direito estrangeiro 1.5.1. Europa 1.5.2. Estados Unidos da América 1.6. Figuras
complementares 1.6.1. Concorrência desleal 1.6.2. Cláusula de confidencialidade 2. LIBERDADE AO TRABALHO 2.1. Breve
histórico 2.1.1. Evolução no mundo 2.1.2. Evolução constitucional no Brasil 2.2. Fundamentos 2.3. Possibilidade de
limitação a direitos fundamentais 2.4. Constituições estrangeiras 2.4.1. Europa 2.4.2. América do Sul 2.4.3. América do
Norte 2.4.4. Àsia 2.4.5. Pactos 2.5. Colisão 3. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE 3.1. Hermenêutica e interpretação
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Direito Empresarial Esquematizado - 8ª Edição 2021 Edilson Enedino das Chagas 2021-05-05 Esta obra apresenta as marcas
de seu autor, simplicidade, objetividade e linguagem de fácil compreensão. Percebe-se no trabalho de Edilson Enedino
das Chagas a preocupação com que estudantes e concurseiros mantenham-se em contato com a doutrina e a jurisprudência
atualizada. As tabelas, os gráficos e os fluxogramas no corpo de cada capítulo, bem como a síntese do conteúdo ao final
deles, com quadros sinóticos e questões objetivas e subjetivas, auxiliam os alunos na compreensão da matéria. A
metodologia empregada na Coleção Esquematizado® permite que o leitor tenha acesso a mais completa e atualizada teoria.
A obra destina-se aos candidatos às provas de concursos públicos e aos alunos de graduação, com doutrina, legislação e
jurisprudência em sintonia com as grandes tendências da atualidade e na linha dos concursos públicos de todo o
País.Data de fechamento da edição: 02/03/2021
Globalization Zygmunt Bauman 2013-05-28 'Globalization' is a word that is currently much in use. This book is an
attempt to show that there is far more to globalization than its surface manifestations. Unpacking the social roots and
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that they can be better understood and applied. It structures the distinction between principles and rules on different
foundations than those jurisprudence ordinarily employs. It also proposes a new model to explain the normative species,
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which includes structured weighing on the application process while encompassing substantive criteria of justice in its
argument.
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