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Para ajudá-lo a detectar os principais riscos que podem colocar a sustentabilidade da sua empresa em cheque e a adotar as medidas mais
eficientes para ter um empreendimento nos trilhos, conversamos com os empreendedores que souberam reverter uma situação crítica e
retomar o caminho do sucesso e diversos especialistas em empreendedorismo para apontar as 60 iniciativas capazes de levar uma empresa
do vermelho ao lucro. Também não deixem de conferir o quanto oferecer a seu consumidor o serviço delivery pode fazer pelo seu negócio.
Segundo a reportagem, o modelo delivery pela web é cerca de 30% mais rentável do que pelo telefone. Outro destaque desta edição é a
matéria sobre as alternativas do sistema de franquia no setor de beleza. Com o mercado cada vez mais aquecido, opções de diferentes
tipos de negócios não faltam.
???????????????????????????????????-???????????????
A história da Copa do Mundo de Futebol se iniciou em 1928, durante um congresso da entidade, quando Jules Rimet conseguiu a aprovação
para criar um torneio internacional. A primeira competição ocorreu em 1930, tendo a participação de 13 equipes convidadas, tendo o
Uruguai como país-sede e como campeão. Com o crescimento da competição, hoje é necessário passar por uma etapa classificatória de
dois anos de duração, que conta com a participação de aproximadamente duzentas seleções de países, para participar do campeonato. A
primeira partida internacional de futebol ocorreu em 1872 entre Inglaterra e Escócia. Nessa época, o futebol raramente era praticado fora do
Reino Unido. O início da expansão do futebol internacional se deu com a criação da FIFA, em Maio de 1904, então formada por sete países
do continente europeu. Com a crescente popularidade, o futebol participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 1900, 1904 e 1906 como um
esporte de demonstração, sem direito à medalha, sendo oficialmente introduzido nos Jogos Olímpicos de Verão de 1908. A seleção
amadora da Inglaterra foi campeã em 1908 e 1912. A FIFA tentou organizar um torneio entre seleções fora do contexto olímpico em 1906,
na Suíça, mas a tentativa fracassou. Como os Jogos Olímpicos eram disputados somente por equipes amadoras, as competições
envolvendo equipes profissionais começaram a aparecer. Em 1908 foi realizado em Turim, Itália, o Tomeo Internazionale Stampa Sportiva e,
no ano seguinte, Sir Thomas Lipton organizou o Troféu Sir Thomas Lipton, também realizado em Turim. Ambos os torneios foram
disputados apenas por clubes, cada qual de um país diferente. Por não terem sido disputados por seleções, não são considerados
antecessores diretos da Copa do Mundo, apesar do Troféu Sir Thomas Lipton ser citado algumas vezes como a primeira Copa do Mundo de
Futebol, sendo que o seu predecessor é quase sempre ignorado por ser menos conhecido. Em 1914, a FIFA reconheceu as competições de
futebol dos jogos olímpicos como campeonatos mundiais de futebol amador, e passou a ficar responsável pela organização do evento. Isso
possibilitou a oficialização do futebol nos Jogos Olímpicos de Verão de 1920, onde o torneio foi vencido pela Bélgica. O Uruguai foi campeão
em 1924 e 1928, ano em que a FIFA decidiu organizar seu próprio campeonato. Devido aos dois títulos olímpicos e à comemoração do
centenário da independência, o Uruguai foi eleito sede da primeira Copa do Mundo. Hoje já foram realizadas 20 copas mundiais. Neste livro
você conhecerá todos os campeões bem como fatos, fofocas e curiosidades da Copa Mundial de Futebol Masculino.
O futebol sempre fascinou Eduardo Galeano que, ao longo da vida, escreveu e viveu a paixão pelo esporte. "Fechado por motivo de futebol"
propõe um itinerário pela história deste esporte. Com suas crônicas que mais parecem poesia, o autor nos dá o melhor de suas grandes
paixões: o futebol, a literatura e a história.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????
O livro de Guilherme Lacerda é uma importante contribuição ao debate sobre o investimento no Brasil. Sua experiência como professor
universitário, dirigente de investidores institucionais como a FUNCEF e diretor de um banco de desenvolvimento como o BNDES
proporcionaram-lhe uma oportunidade única de discorrer sobre o tema. No passado recente o país foi beneficiado por um ciclo de
crescimento que teve seu ápice no segundo mandato da Presidência Lula e no início do primeiro mandato da Presidência Dilma. Na
ocasião, o país teve a maior janela de oportunidade desde o regime autoritário para alavancar o crescimento econômico, em função de uma
combinação de estabilização macroeconômica, reformas econômicas, políticas regulatórias, boom de commodities e políticas públicas –
industrial, científica e tecnológica, de inovação e de infraestrutura. Mas, ficou comprovado que disponibilidade de recursos e vontade política
eram condições necessárias, mas não suficientes para fazer certas coisas acontecerem. Mecanismos como parcerias público- privadas
(PPPs) e concessões passaram a ser discutidos e explorados como opções destinadas a impulsionar investimentos. Guilherme Lacerda foi
protagonista destes tempos e nesta publicação compartilha sua experiência de profissional para viabilizar os investimentos naquela quadra
da história do país. Trata-se de um texto que combina sua formação acadêmica com reflexões ex-post sobre sua vivência – rica contribuição
e rara à compreensão dos desafios nacionais em um setor pouco explorado do ponto de vista da literatura econômica. Francisco Gaetani
FGV/EBAPE

Pesquisa operacional para cursos de Engenharia de Produção apresenta um texto claro e objetivo, que busca o equilíbrio entre
teoria e práticas profissionais comumente exercidas por engenheiros de produção brasileiros. Este livro preenche a lacuna de
outros trabalhos da área ao enfatizar, de forma metódica, a fase de modelagem matemática, essencial para a correta aplicação
das técnicas exploradas ao longo do texto. Esta obra possui vários exercícios e casos reais, inseridos na realidade brasileira,
resolvidos com o uso de recursos computacionais acessíveis a todos os profissionais e explicados em linguagem didática, fruto
de anos de interação com alunos. Para facilitar a integração com aplicações em computador, os códigos-fonte de vários
problemas foram colocados à disposição no texto. Embora concebido para cursos de Engenharia de Produção, a didática e as
aplicações desenvolvidas neste livro o tornam aplicável a outros cursos, como Administração, Economia, Logística e Ciências da
Computação.
Nesta edição, temos de tudo: peças para cozinha, banho, mesa, até moda, e sempre com borboletinhas, flores, fuxico 3D, entre
outras tantas variações de fuxico, tudo explicado em um passo a passo ilustrado riquíssimo. Cada matéria vem com gráficos e
receitas detalhados para que você possa confeccionar cada sugestão sem dificuldade.
O Setor Elétrico brasileiro sempre contribuiu, e ainda contribui, com grandes ensinamentos e experiências vivenciadas desde o
planejamento, passando pela implantação e operação de seus empreendimentos. Experiências essas que influenciam
diretamente o novo modelo de ver, ouvir e pensar das questões socioambientais que naturalmente integram as ações
empreendidas nos projetos de diferentes tipologias. Há tempos o FMASE identifica em suas várias interlocuções junto aos
Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e sociedade, a importância de que as boas práticas setoriais sejam disponibilizadas,
objetivando servir de base literária e aprimoramento do conhecimento de todos. Assim, com o apoio da diretoria do FMASE, o
engajamento das associações e empresas associadas e o patrocínio da COPEL, surgiu o livro “O Setor Elétrico e o Meio
Ambiente”, uma obra inédita do Setor Elétrico, capaz de compilar em nove partes e 39 capítulos, diversos temas atrelados às
questões socioambientais vivenciadas nos empreendimentos.
A Taça Mundo de Futebol é um campeonato virtual de video game idealizado e realizado pelo escritor e jornalista Helládio
Holanda desde 1992 quando o mesmo tinha apenas 8 anos de idade. A ideia era reunir uma Copa do Mundo de Clubes, na vida
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real já existia o Mundial da FIFA mas com apenas 2 participantes, a Taça Mundo foi idealizada para junto com os Games FIFA e
Winning Eleven, se aproximassem o mais próximo da realidade dos grandes campeões da Libertadores, Copa do Mundo e
Champions League, é isso aconteceu. Nos tempos primórdios em 92 e 93 ainda não existia o jogo oficial do FIFA, é o torneio era
feito através de jogos paralelos de games na época, com apenas 8 participantes, dado o lançamento deste livro e a perda da
tabela original destes 2 torneios (Restando apenas os campeões) antes chamado de Earth Cup e Planet Cup , o autor refez em
2017 baseado no favoritismo daquela época de algumas equipes, os 2 torneios vencidos pelo Velez e Independiente. De 94 a 98
o torneio se chamou de Taça do Mundo , e já tínhamos 16 equipes, é considerado uma pré pois o autor achou a tabela original,
porém nem todos os gols anotados foram de fato, anotados, alguns o autor teve de incluir manualmente pela lógica dos grandes
craques da época, mas as posições ficaram as mesmas. A partir de 1999 todas as tabelas e gols estão intactos e guardados,
agora registrados neste livro como o maior torneio virtual de games do Brasil. Até hoje foram 27 edições, sendo 10 delas
vencidas pelos times Ingleses (Sendo 6 só o Manchester United, maior vencedor), 4 foram vencidas por Italianos (Com o Milan
Tricampeão, sendo o segundo maior) e Argentinos, o Brasil aparece em seguida com 3 conquistas (Todas de Clubes cariocas),
Alemanha e Espanha com 2 conquistas vem na sequência e Holanda e Uruguai com 1 conquista cada. De 1992 a 1993 o torneio
fora realizado Computador x Computador, de 94 a 97 o idealizador do torneio jogava contra o Computador, de 98 a 2001 o
torneio era feito entre o idealizador e 1 primo seu, 1 x 1, e de 2002 até 2016 eram 4 jogadores, o idealizador, seus 2 irmãos e seu
primo, possibilitando o jogo 2 x 2 jogadores, de 2017 em diante o idealizador divide os jogos entre 5 participantes, seus 2 irmãos,
seu enteado e seu sobrinho. A Taça Mundo reflete a realidade dos grandes clubes, Equipes Sul Americanas venciam torneios
como estes nos anos 90 batendo com os Europeus de frente, o futebol Italiano dominava o início dos anos 2000 e na década de
2010 o futebol Inglês, Espanhol e Alemão domina o mercado, agora com a chegada de um gigante Francês, Brasileiros e
Argentinos tentam sobreviver como fizeram recentemente o Fluminense em 2012 (Campeão) e Boca 2018 (Vice).
Neste planeta globalizado, em que apenas os grandes são venerados por seus fanáticos torcedores e os menores inexistem,
pode parecer atrevimento contar histórias de futebol de uma pequena cidade como Nova Prata. Até algum tempo atrás, eu
mesmo julgava isso impensável. O fato é que no início do século passado surgiu em Capoeiras um facho de luz com um raio
terrestre e um grito de liberdade com a fundação do time do Independente. Com a emancipação política e administrativa, formouse o Grêmio Pratense, e na segunda metade dos anos cinquenta surgiram os quatro pilares de sustentação do desenvolvimento
social, cultural e esportivo: Circulista, União-Compreg, Pratense e São Cristóvão. Essas importantes realizações da comunidade
nova-pratense no mundo futebolístico chegaram ao século XXI e incutiram em Geraldo João Agustini a vontade de preservar essa
história utilizando para tanto o livro como forma perene de oportunizar aos jovens leitores o conhecimento dos caminhos e da
história do futebol desta terra.
A FIFA através de uma pesquisa de âmbito mundial, anualmente divulga sempre no início de cada, a relação dos 50 clubes de
futebol que estão, no ranking dos clubes de futebol com maior número de torcedores no mundo

Sensacional documentário sobre a Copa do Mundo/2018, onde o autor conta, jogo a jogo, os detalhes e curiosidades do
Torneio.
El Comité Organizador del 56º Congreso Internacional de Americanistas (ICA) publica las actas del encuentro celebrado
en la Universidad de Salamanca el 15 al 20 de julio de 2018. Bajo el lema «Universalidad y particularismo en las
Américas», reflexionó sobre la dialéctica entre la universalidad y los particularismos en la producción de conocimiento,
un diálogo en el que la necesidad de conocer los particularismos de los fenómenos sociales, políticos, artísticos y
culturales obliga a formular nuevas hipótesis que enriquecen y replantean las grandes teorías generales de las ciencias
y las humanidades. El carácter interdisciplinario e inclusivo que ha caracterizado al ICA desde su inicio en 1875, como
un congreso de estudios de área en sentido completo, hace aún más significativa esa dinámica de producción de
conocimiento. Con un planteamiento interdisciplinario e inclusivo, ICA reúne a investigadores que estudian el continente
americano, desde Alaska hasta Tierra de Fuego, incluyendo el territorio del Caribe, a partir del análisis de su política,
economía, cultural, lenguas, historia y prehistoria. Así, el Comité Organizador les invitó participar en el análisis y la
reflexión sobre las especificidades de las Américas y el Caribe con el objetivo de enriquecer las grandes teorías
generales.
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Apostila Espanhol ENEM
O box "Nintendo Blast Ano 3" inclui as 12 edições do terceiro ano da Revista Digital Nintendo Blast reunidas em único ebook especial com capa comemorativa. Colecione todos os boxes comemorativos da Nintendo Blast para ter a biblioteca
completa da melhor publicação digital sobre Nintendo em seu dispositivo móvel! Aviso legal: este livro de forma alguma
é afiliado ou associado ao proprietário original dos direitos autorais, nem foi certificado ou revisado pelo mesmo. Este é
um livro não oficial, criado por fãs. Este livro não modifica ou altera os jogos e não é um programa de software. Todas as
marcas comerciais e marcas registradas que aparecem neste livro são de propriedade de seus respectivos proprietários.
Disclaimer: this book in no way is affiliated or associated with the original copyright owner, nor has it been certified or
reviewed by the party. This is an unofficial book, created by fans. This book does not modify or alter the games and is not
a software program. All trademarks and registered trademarks appearing on this book are the property of their respective
owners.
O Líder de Merda conta a História de Luciano, personagem que desde a adolescência é inserido no ambiente
empresarial, de que forma as transformações nas fábricas pelas quais ele é empregado moldam seu caráter ao longo
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dos anos.
Crônicas publicadas diariamente durante a Copa das Confederações de 2013, evento que o Brasil sediou como teste para a
organização da Copa do Mundo de 2014. No livro, além da emoção do momento esportivo, o autor também retrata fatos do
momento político vivido pelo Brasil naquele junho de 2013.
PLACAR: a maior revista brasileira de futebol. Notícias, perfis, entrevistas, fotos exclusivas.
Neste livro, a maior investigação contra a corrupção no mundo, a Lava Jato, é analisada sob diferentes perspectivas. O tempo
presente parece apropriado para dar um passo atrás e avaliar o real significado de tudo o que aconteceu. Cada um dos 15
capítulos escritos por 19 autores brasileiros e de outros países é uma análise distanciada dos acalorados debates políticos e inclui
ainda entrevistas com alguns de seus principais atores, como Sergio Moro, Deltan Dallagnol e Glenn Greenwald.
Êxtase das belezas arquitetônicas e artísticas; alegria e hospitalidade do povo russo na Copa do Mundo; trama como se fosse
uma melodia que vai surgindo do piano, frases suaves de maneira quase insignificante e depois vai crescendo, aumentando
progressivamente alcançando seu paroxismo no final; escapa do clichê policial que domina nosso mercado editorial.
O Brasileirão 2021 começa sem a presença do público nos estádios, devido ao distanciamento social em decorrência da
Covid-19. Mas você pode acompanhar todos os passos do seu time do coração sem sair de casa. Veja os destaques de cada
clube para a temporada, descubra as curiosidades que marcaram a história do campeonato mais disputado do Brasil e anote os
resultados de todos os jogos na tabela. Prepare a sua torcida!
Somos vencedores e campeões, por que o futebol é o nosso combustível para a vida. Neste livro o Bloco A é dedicado as 50
maiores torcidas do mundo, já o Bloco B é sobre o Futebol Feminino, a luta das mulheres desde os tempos de Lily Parr a primeira
craque do futebol feminino mundial. No Bloco C eu faço uma homenagem a alguns dos nossos maiores craques do futebol
brasileiro. Edmilson Carioca.
O tema deste trabalho é o movimento de luta pela terra por pequenos lavradores do Sertão Carioca durante os anos de 1945 a
1964. Observaremos, entre outras coisas, como esses agentes fizeram com que suas reivindicações, denúncias e iniciativas de
protesto chegassem à imprensa e ao campo político carioca daquela época. Foto de Capa: Trabalhadores do Sertão Carioca.
Fundo: Última Hora. Arquivo Público do estado de São Paulo.
"Esta obra inovadora trata dos contratos de construção de grandes obras. A autora investiga, com elevado rigor científico, a
anatomia jurídica e econômico-financeira dos contratos de administração e de gerenciamento de projetos, a administração at risk,
o representante do proprietário, o EPCM, a empreitada, a empreitada por administração, a empreitada de obra pública, o EPC, a
parceria e a aliança de projetos. São examinadas também questões chaves para a contextualização de tais contratos, como as
fases do desenvolvimento de um projeto, as estruturas de remuneração e os métodos de procurement. Perpassa a obra a
preocupação com a prática, sendo a obra farta em conceitos úteis, ponderações sobre alocação de riscos e recomendações. Por
fim, a autora examina o impacto da complexidade nos contratos de grandes obras. Trata-se de obra essencial para todos os
profissionais da indústria e para os interessados no Direito da Construção."
Com o objetivo central de analisar as implicações da presença do negro no futebol brasileiro, a partir do caso do Rio de Janeiro,
esta obra estuda vários aspectos, enfocando principalmente três questões: o processo de crescimento, globalização e
profissionalização do futebol; o mito social da ausência de discriminação e desigualdade racial no futebol; e, por fim, outro mito
social de que no futebol os negros teriam mais possibilidades de terem mobilidade social. Originalmente, este livro resulta da tese
de doutoramento em Sociologia desenvolvida em 2001, no antigo Iuperj, sob a orientação de Carlos Hasenbalg. Tese vista como
um marco nos estudos de relações étnico-raciais e esporte no Brasil e na América Latina, quer seja pelo seu pioneirismo com
relação a sua metodologia, dados produzidos e analisados referentes ao futebol, quer seja pela sua abordagem. A revisita a este
estudo demonstra que, apesar do tempo decorrido, suas reflexões, análises e abordagem da temática das relações étnico-raciais
no esporte, e, sobretudo no futebol do Rio de Janeiro, continuam atuais e sendo utilizadas como referência por outros
pesquisadores.
O presente livro “São Pedro de Canedo - História de uma Vila”, tem como objetivo principal consistituir-se numa matriz histórica
da Vila de Canedo e num passo importante para o conhecimento das suas gentes e gentes circunvizinhas das Terras de Santa
Maria, reforçando desta forma a sua identidade. Procura-se com esta obra que toda a comunidade saiba o que foi e o que é a
freguesia, o seu digno passado e o seu meritório presente, e que seja de maior importância para os Canedenses, em especial os
mais jovens, para que conheçam melhor a terra que os acolhe e que os viu nascer, e, num futuro próspero, saibam respeitar e
preservar a sua memória, o seu património, tanto no material como no imaterial, não deixando cair no esquecimento os valores
mais altos da nossa terra e das nossas gentes. As temáticas são abordadas numa perspetiva diacrónica, tentando-se, ao máximo
possível, seguir a ordem cronológica dos acontecimentos. Os documentos antigos, estudos anteriores e obras sobre a história
local, bem como sobre a história das Terras de Santa Maria, foram uma peça fundamental na consistência do trabalho. Busca-se,
ao longo da obra, a melhor compreensão das temáticas por parte do leitor, recorrendo assim a imagens, gráficos e quadros.
Ser árbitro de futebol definitivamente não é tarefa para os fracos. Teodoro Castro Lino esteve dentro das quatro linhas por vinte
anos. Primeiro como jogador de futebol, tendo o privilégio e a inglória missão de disputar posição com nada menos que o craque
Garrincha. Depois continuou nos gramados, com o apito na boca. Chegou ao quadro da FIFA, correndo nas laterais do campo, o
que sempre fez muito bem. Porém foi com a bandeira na mão que destacou e ganhou o mundo. Craque com as palavras e exímio
contador de histórias pitorescas, Teodoro agora nos brinda com “Segue o Jogo! – 100 anos da Arbitragem Brasileira de Futebol”
onde apresenta a trajetória e as histórias dos grandes nomes desta nobre e muitas vezes injustiçada arte. Com o perdão do
trocadilho, não se sinta impedido de conhecer os nossos destaques do apito e da bandeira. Boa leitura!
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