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Podcast discute principais eventos de maio de 1968

Clique aqui para ver a notícia no site
No novo episódio do podcast, Uirá Machado, editor da Ilustríssima, conversa com a jornalista Regina Zappa sobre “1968: Eles Só Queriam Mudar o Mundo”
(Zahar), escrito em coautoria com Ernesto Soto. O livro trata das reviravoltas culturais e políticas que ocorreram em diversos países naquela época. Além do link
acima, o podcast pode ser acessado em sites e aplicativos que disponibilizam podcasts em celulares e computadores, como Stitcher e o Spotify, disponíveis em
smartphones com os sistemas operacionais Android ou iOS. Usuários de aparelhos da Apple podem ouvir os episódios pelos mesmos aplicativos ou também
pelo app Podcasts, que já vem instalado em iPhones. Em aplicativos, o usuário pode assinar —sem qualquer custo— o podcast, passando assim a receber
alertas quando novos episódios são publicados. Na série quinzenal, o editor da Ilustríssima, Uirá Machado, entrevista autores de livro de não ficção ou de
pesquisas acadêmicas. Já participaram do programa Flávia Biroli, autora do livro “Gênero e Desigualdades”; Claudia Wasserman, autora de "Teoria da
Dependência"; Conrado Hübner Mendes, professor de direito constitucional da USP; Francisco Bosco, doutor em letras e autor de "A Vítima Tem Sempre
Razão?"; Plinio Junqueira Smith, professor de filosofia da Unifesp, que escreveu "Uma Visão Cética de Mundo", sobre Oswaldo Porchat; e o jornalista Felipe
Recondo, autor do livro "Tanques e Togas", sobre a atuação do STF durante a ditadura e o golpe militar. Para dar mais segurança ao usuário, Uber tem recurso de
compartilhamento de viagens Instituto ETCO propõe ações para o combate ao contrabando Legislação no Brasil é de vanguarda, mas ainda há espaço para
avançar Diretor de Inovação do SAS explica a Base Curricular 10 Razões para aderir aos cartões Smiles Para baixar letalidade policial, estratégia de comando é
contra enaltecer mortes Médico da seleção garantiu Neymar, liberou Fágner e vetou Daniel Alves Novidade desta eleição, possibilidade de fazer crowdfunding
começa terça, mas campanhas não estão prontas para arrecadar

