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Política

VEJA Insights traz ensaios aprofundados sobre os temas do momento
Projeto traz estudos exclusivos assinados por especialistas sobre política, economia, educação e muito mais. Primeiro texto já está

disponível
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O leitor de VEJA ganha um novo conteúdo exclusivo para se informar. O projeto VEJA Insights traz ensaios
aprofundados sobre política, economia, educação, entre outros, assinados por especialistas da área.

Os textos, mais longos do que artigos jornalísticos tradicionais, serão disponibilizados em PDF para facilitar a leitura. A
proposta busca oferecer um material diferenciado para que o assinante compreenda melhor o mundo e forme sua
própria opinião sobre os grandes temas da atualidade – tudo isso com a qualidade e a credibilidade que já são marcas de
VEJA.
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Para a estreia, o VEJA Insights apresenta o ensaio “Ano Zero: Re�exões sobre Política e Economia Pós-Pandemia”, do
cientista político e doutor em sociologia Murillo de Aragão. O estudo analisa os impactos do coronavírus nas searas
política e econômica e traça prognósticos para o futuro após a epidemia. Uma leitura fundamental nos dias de hoje.
Preencha o e-mail no box abaixo e receba o conteúdo gratuitamente:

ECONOMIA ESTUDO POLÍTICA

I n s i g h t s

#01
Ano Zero: Re�exões sobre Política e Economia Pós Pandemia

Inscreva-se aqui aqui para ter acesso ao conteúdo em profundidade produzido por VEJA sobre temas como política, economia, educação e tecnologia,
com a parceria de instituições e pesquisadores de renome.

Leia também no GoRead
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