Livros colaborados pelos docentes do PPG em Economia Política
da PUCSP no primeiro semestre de 2019

Dowbor, Ladislau. The Age of Unproductive Capital: new architectures of power – Cambridge Scholars
Publishing, Newcastle upon Tyne, UK, 2019, 234 páginas. ISBN (10) 1-5275-2129-x ISBN (13) 978-1-52752129-2 - https://www.cambridgescholars.com/download/sample/65049
About the book

This book offers a very direct and readable analysis of the main challenges facing our societies today, such as

reducing inequality, protecting the planet, and in particular mobilizing our financial resources which linger

in tax havens and feed speculation, instead of funding the sustainable development we need. It precisely

considers the most important factors, including corporate governance, financialization, capturing political

power, and the limits to adequate national economic policies in a world dominated by global finance. The

books presentation of how sensible and productive policies are dismantled will be highly interesting for the
international community, whether in the academic, corporate or government spheres.

Dowbor, Ladislau. Novos Paradigmas para outro mundo possível – ISER/ABONG, São Paulo, 2019, ISBN 97885-88502-17-8 – p. 9 a 34.

Dowbor, Ladislau. Agenda 2030: os fins e os meios – BenchMais4 , BenchmaringBrasil, São Paulo,
https://benchmarkingbrsil.com.br 3p., ISBN 978-85-907455-0-1.

Dowbor, Ladislau. Cambiar no es facil. In: Maria Amélia Corá e Rodrigo Guimarães Motta (Orgs.).
Intersetorialidade e Redes. Labrador Universitário, São Paulo, 2019, p. 45 a 48 – ISBN 978-85-87740-92-2.
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GADELHA, Regina Maria A. Fonseca/Gadelha, Regina Maria A. F. Ecologia, Ética e Liberdade. In: Durval de

Noronha Goyos Jr. (Org.). Antologia de Crônicas pela Liberdade. 1ed.São Paulo: Editora UBE, 2019, v. 1, p.
149-156.
Sobre o Livro

O livro procura expor a relevância dos direitos humanos e, ao mesmo tempo, rechaçar o arbítrio, o ódio, a

tortura, a degradação do meio ambiente e a discriminação. Assim, também é uma obra motivada pela
comemoração do 70º Aniversário da Declaração Universal de Direitos Humanos (1948-2018).

ALCANTARA, A. C.; MENDES, ÁQUILA ; ALCANTARA FILHO, J. L. . Sistema Único de Saúde: entre a

universalidade e a privatização. In: Ademir Alves da Silva; Rosângela Dias Oliveira da Paz. (Org.). Políticas

públicas e direitos sociais no contexto da crise capitalista contemporânea. 1ed.São Paulo: Paulinas, 2019, v. 1,
p. 340-358.
Sobre o Livro

Essa obra expõe as nuances existentes dentro da discussão sobre a gestão do Sistema Único de Saúde (SUS).

A questão principal centra-se no pêndulo comparativo entre uma possível gestão privada para a sistema de
saúde no Brasil, e a atual gestão do mesmo, que é pública e acessível para todos.
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