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/ Julio J. Martinez Vivot. — Buenos Aires : Astrea, 1981. 345 p. 

[0136159] 
 0001225 

Martinez Vivot, Julio J. Trabajo de menores y de mujeres / Julio J. Martinez 
Vivot. — Buenos Aires : Depalma, 1964. 222 p. — 

[0200374] 
 0001226 

Martins, Sérgio Pinto, 1963-. Direito do trabalho / Sérgio Pinto Martins. — 
6. ed., rev., atual. e ampl. — São Paulo : Atlas, 1998. 737 p. 

[0196474] 
 0001227 

Martins, Sérgio Pinto, 1963-. Direito do trabalho / Sérgio Pinto Martins. — 
7. ed., rev., atual. e ampl. — São Paulo : Atlas, 1998. 747 p. 



[0198457] 
 0001228 

Martins, Sérgio Pinto, 1963-. Direito do trabalho / Sérgio Pinto Martins. — 
8. ed., rev., atual. e ampl. — São Paulo : Atlas, 1999. 761 p. 

Conteúdo:Trabalho da criança e do adolescente — Nacionalização do trabalho — 
Representação dos trabalhadores nas empresas: co-gestão — Greve. 

[0208530] 
 0001229 

Martins, Sérgio Pinto, 1963-. Direito do trabalho / Sergio Pinto Martins. — 
9. ed. rev. e ampl., atual. até 15 de junho de 1999. — São Paulo : Atlas, 
1999. 775 p. 

Conteúdo:Direito tutelar do trabalho — Critério de não-discriminação no 
trabalho — Trabalho da mulher — Trabalho da criança e do adolescente — 
Nacionalização do trabalho — Segurança e medicina do trabalho — 
Fiscalização do trabalho — Assistência na rescisão do contrato de trabalho 
— Representação dos trabalhadores nas empresas — Modelos e tabelas: 
contrato de experiência, contrato de aprendizagem para menores, tabelas de 
incidências (INSS, FGTS e IRF), salários mínimos de referências, piso 
nacional de salários, salário mínimo, tabelas de descontos de parcelas in 
natura, rescisão do contrato de trabalho-direitos. 

[0215557] 
 0001230 

Martins, Sérgio Pinto, 1963-. Direito do trabalho / Sérgio Pinto Martins. — 
10. ed., rev. e ampl., atual. até dezembro de 1999. — São Paulo : Atlas, 
2000. 785 p. 

[0562111] 
 0001231 

Martins, Sérgio Pinto, 1963-. Direito do trabalho / Sérgio Pinto Martins. — 
11. ed., rev. e ampl., atual. até fevereiro/2000. — São Paulo : Atlas, 
2000. 789 p. 

Conteúdo:Inclui em apêndice: modelo de contrato de experiência, contrato de 
aprendizagem para menores, tabela de incidências — INSS, FGTS e IRF — 
Salários mínimos de referência, piso nacional de salários, salário mínimo, 
tabelas de descontos de parcelas in natura, rescisão do contrato de 
trabalho — Direitos. 

[0570522] 
 0001232 

Martins, Sérgio Pinto, 1963-. Direito do trabalho / Sérgio Pinto Martins. — 
12. ed., rev. e ampl., atual. até maio/2000. — São Paulo : Atlas, 2000. 
793 p. 

[0580517] 
 0001233 

Martins, Sérgio Pinto, 1963-. Direito do trabalho / Sérgio Pinto Martins. — 
13. ed., rev. e ampl., atual. até dezembro/2000. — São Paulo: Atlas, 2001. 
793 p. 

Conteúdo:Apêndice: Modelo de contrato de experiência, contrato de 
aprendizagem para menores, tabela de incidências: INSS, FGTS e IRF, 
salários mínimos de referência, piso nacional de salários, salário mínimo, 
tabelas de descontos de parcelas in natura, rescisão do contrato de 
trabalho: direitos. 

[0592869] 
 0001234 



Martins, Sérgio Pinto, 1963-. Direito do trabalho / Sérgio Pinto Martins. — 
14. ed., rev. e ampl., atual. até maio/2001. — São Paulo : Atlas, 2001. 
795 p. 

Conteúdo:Apêndice: modelo de contrato de experiência, contrato de 
aprendizagem para menores, tabela de incidências: INSS, FGTS e IRF, 
salários mínimos de referência, piso nacional de salários, salário mínimo, 
tabelas de descontos de parcelas 'in natura', rescisão do contrato de 
trabalho: direitos. 

[0600921] 
 0001235 

Martins, Sérgio Pinto, 1963-. Direito do trabalho / Sérgio Pinto Martins. — 
15. ed. atual. até dezembro de 2001. — São Paulo : Atlas, 2002. 826 p. 

Conteúdo:Apêndice: modelo de contrato de experiência, contrato de 
aprendizagem para menores, tabela de incidências: INSS, FGTS e IRF, 
salários mínimos de referência, piso nacional de salários, salário mínimo, 
tabelas de descontos de parcelas "in natura", rescisão do contrato de 
trabalho: direitos. 

[0618370] 
 0001236 

Martins, Sérgio Pinto, 1963- . Direito do trabalho / Sérgio Pinto Martins. — 
16. ed., atual. até maio de 2002. — São Paulo : Atlas, 2002. 831 p. 

Conteúdo:Apêndice: modelo de contrato de experiência; contrato de 
aprendizagem para menores; tabela de incidências: INSS, FGTS e IRF; 
salários mínimos de referência; piso nacional de salários; salário mínimo; 
tabelas de descontos de parcelas 'in natura'; rescisão do contrato de 
trabalho: direitos. 

[0630342] 
 0001237 

Martins, Sérgio Pinto, 1963-. Direito do trabalho / Sérgio Pinto Martins. — 
16. ed., 2. tiragem, atual. até maio de 2002. — São Paulo : Atlas, 2002. 
831 p. 

Conteúdo:Apêndice: modelo de contrato de experiência, contrato de 
aprendizagem para menores, tabela de incidências: INSS, FGTS, e IRF, 
salários mínimos de referência, piso nacional de salários, salário mínimo, 
tabelas de descontos de parcelas in natura, rescisão do contrato de 
trabalho, direitos. 

[0642746] 
 0001238 

Martins, Sérgio Pinto, 1963-. Direito do trabalho / Sérgio Pinto Martins. — 
17. ed., atual. até dezembro de 2002. — São Paulo : Atlas, 2003. 859 p. 

Conteúdo:Apêndice: modelo de contrato de experiência; contrato de 
aprendizagem para menores; tabela de incidências: INSS, FGTS e IRF; 
salários mínimos de referência; piso nacional de salários; salário mínimo; 
tabelas de descontos de parcelas 'in natura'; rescisão do contrato de 
trabalho: direitos. 

[0652092] 
 0001239 

Martins, Sérgio Pinto, 1963-. Direito do trabalho / Sérgio Pinto Martins. — 
17. ed., atual. até dezembro de 2002, 2. tiragem. — São Paulo : Atlas, 
2003. 859 p. 

Conteúdo:Apêncice: modelo de contrato de experiência; contrato de 
aprendizagem para menores; tabela de incidências: INSS, FGTS e IRF; 
salários mínimos de referência; piso nacional de salários; salário mínimo; 
tabelas de descontos de parcelas "in natura"; rescisão do contrato de 
trabalho: direitos. 



[0655064] 
 0001240 

Martins, Sérgio Pinto, 1963-. Direito do trabalho / Sérgio Pinto Martins. — 
18. ed., atual. até maio de 2003. — São Paulo : Atlas, 2003. 863 p. 

Conteúdo:Apêndice: modelos e tabelas: Contrato de experiência. Contrato de 
aprendizagem para menores. Tabela de incidências (INSS, FGTS e IRF). 
Salários mínimos de referência. Piso nacional de salários. Salário mínimo. 
Tabelas de descontos de parcelas "in natura". Rescisão do contrato de 
trabalho - direitos. 

[0667583] 
 0001241 

Martins, Sérgio Pinto, 1963-. Direito do trabalho / Sergio Pinto Martins. — 
19. ed. atual. até 11/2003. — São Paulo : Atlas, 2004. 895 p. 

Conteúdo:Apêndice: modelos e tabelas: Contrato de experiência. Contrato de 
aprendizagem para menores. Tabela de incidências (INSS, FGTS e IRF). 
Salários mínimos de referência. Piso nacional de salários. Salário mínimo. 
Tabelas de descontos de parcelas "in natura". Rescisão do contrato de 
trabalho - direitos. 

[0684516] 
 0001242 

Martins, Sérgio Pinto, 1963-. Direito do trabalho / Sergio Pinto Martins. — 
20. ed., atual. até 04/2004. — São Paulo : Atlas, 2004. 899 p. 

Conteúdo:Apêndice: modelos e tabelas: Contrato de experiência. Contrato de 
aprendizagem para menores. Tabela de incidências (INSS, FGTS e IRF). 
Salários mínimos de referência. Piso nacional de salários. Salário mínimo. 
Tabelas de descontos de parcelas "in natura". Rescisão do contrato de 
trabalho - direitos. 

[0706069] 
 0001243 

Martins, Sérgio Pinto, 1963-. Direito do trabalho / Sergio Pinto Martins. — 
21. ed., atual. até 12/2004. — São Paulo : Atlas, 2005. 895 p. : il., 
tábs. 

Conteúdo:Apêndice: modelos e tabelas: Contrato de experiência. Contrato de 
aprendizagem para menores. Tabela de incidências (INSS, FGTS e IRF). 
Salários mínimos de referência. Piso nacional de salários. Salário mínimo. 
Tabelas de descontos de parcelas "in natura". Rescisão do contrato de 
trabalho - direitos. 

[0722924] 
 0001244 

Martins, Sérgio Pinto, 1963-. Práticas discriminatórias contra a mulher e 
outros estudos / Sérgio Pinto Martins. — São Paulo : Ltr, 1996. 264 p. 

Conteúdo:Direito individual do trabalho — Empregado doméstico: questões 
polêmicas. Remuneração do engenheiro. Licença-paternidade. Reintegração no 
emprego do empregado aidético. Professor: questões polêmicas — Direito 
tutelar do trabalho — Práticas discriminatórias contra a mulher: 
comentários à lei n. 9.029/5 — Licença-maternidade da mãe adotiva. 
Considerações em torno do trabalho da criança e do adolescente — Direito 
coletivo do trabalho — Direito processual do trabalho — Competência da 
justiça do trabalho nas ações propostas por sindicatos contra empregador e 
a lei n. 8.984 — Direito da seguridade social — Reforma da constituição e 
direitos previdenciários. O Mercosul e a seguridade social. 

[0164780] 
 0001245 



Marx, Karl, 1818-1883. Sobre a mulher / Marx, Engels, Lenin. — 1. ed. — São 
Paulo : Global, 1979. 139 p. — 

Conteúdo:A evolução da família — O marxismo e a libertação da mulher — A 
mulher, a criança, a família no regime capitalista — A mulher hoje - 
Lenin. 

[0030058] 
 0001246 

 
Marx, Karl 1818-1883 Textos sobre educação e ensino / Karl Marx, Friendrich 

Engels ; tradução de Rubens Eduardo Frias. — São Paulo : Centauro, 2004. 
110 p. 

[0728088] 
 0001247 

Marx morreu : viva marx / Gloria Maria Vila ... [et al.] ; Barbara Freitag, 
Maria Francisca Pinheiro, orgs. — Campinas : Papirus, 1993. 212 p. 

[0154450] 
 0001248 

Mary, Rose. Guia da mulher contra a violência / Rose Mary. — Brasília : 
[s.n.], 1993. 20 p. : il. 

[0158817] 
 0001249 

Mas Alla de el Cairo y Beijing : manual de gestoria para mujeres líderes. — 
Washington : Cedpa, 1995. 36 p. 

[0167039] 
 0001250 

Más y mejores empleos para las mujeres? : la experiencia de los países del 
Mercosur y Chile / editores, María Elena Valenzuela, Gerhard Reinecke. — 
Santiago, Chile : OIT, 2000. 404 p. : gráfs., tabs. 

Conteúdo:La situación laboral y el acceso al empleo de las mujeres en el Cono 
Sur / María Elena Valenzuela. — La calidad de empleo: un enfoque de género 
/ Gerhard Reinecke, María Elena Valenzuela. — La calidad del empleo de las 
mujeres en los países del Cono Sur / María Elena Valenzuela. — Argentina: 
La calidad del empleo femenino urbano en los noventa / Rosalía Cortés. — 
Brasil: La calidad del empleo de las mujeres. Continuidades y cambios / 
Cristina Bruschini con la colaboración de María Rosa Lombardi. — Chile: La 
calidad del empleo. Un análisis de género / Rosalba Todaro, Amalia Mauro, 
Sonia Yáñez. — Paraguay: La calidad del empleo de las mujeres / María 
Victoria Heikel. — Uruguay: El mercado de trabajo y la calidad del empleo 
de las mujeres / Rosario Aguirre, Alma Espino. 

[0613204] 
 0001251 

Mascarenhas, João Antonio de Souza, 1927-1998. A triplice conexão : machismo, 
conservadorismo político, falso moralismo / João Antonio de Souza 
Mascarenhas. — Rio de Janeiro : Planeta Gay Books, 1998. 113 p. 

[0203545] 
 0001252 

Massiah, Joycelin. Les femmes chefs de menage dans les caraibes : structures 
familiales et condition de la femme / Joycelin Massiah. — Paris : Unesco, 
1983. 65 p. : il. — 

[0069777] 
 0001253 



Massiah, Joycelin. La mujer como jefe de familia en el Caribe : estructura 
familiar y condicion social de la mujer / Joycelin Massiah. — Paris : 
Unesco, 1984. 65 p. : il. — 

[0069776] 
 0001254 

Massiah, Joycelin. Women as heads of households in the caribbean : family 
structure and feminine status / Joycelin Massiah. — Paris : Unesco, 1983. 
69 p. : il. — 

[0069775] 
 0001255 

Mata, Lidice da. Lidice e a luta das mulheres / Lidice da Mata. — Brasília : 
Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 1990. 23 p. — 

[0116974] 
 0001256 

Mathur, Deepa. Women, family and work / Deepa Mathur. — New Delhi : Rawat, 
1992. 154 p. 

[0140434] 
 0001257 

Matos, Ana Carla Harmatiuk. Mestre em Direito das Relações Sociais. As 
famílias não fundadas no casamento e a condição feminina / Ana Carla 
Harmatiuk Matos. — Rio de Janeiro : Renovar, 2000. 298 p. — 

[0577548] 
 0001258 

Maturidade revista : depoimentos de corpo e alma sobre a feminilidade da 
mulher madura / coordenação : Rosana Hermann ; textos : Veronika Vajda. — 
São Paulo : Gente, 2003. 194 p. 

[0649168] 
 0001259 

Mauricio, Milene Antonieta Coutinho. Emboscada de bugres : tiburtina e a 
revolução de 1930 / Milene Antonieta Coutinho Mauricio. — Belo Horizonte : 
Secretaria de Estado da Cultura, 1986. 223 p. : il. 

[0085135] 
 0001260 

Mavrogiannis, D. Women's involvement in thrift and credit co-operatives in 
selected Asian countries / by Dr. D. Mavrogiannis. — Geneva : OIT, 1991. 
306 p. : il. 

[0141699] 
 0001261 

Maza Valenzuela, Erika. Catholicism, anticlericalism, and the quest for 
women's suffrage in Chile / Erika Maza Valenzuela. — Notre Dame : Kellogg 
Institute, 1995. 42 p. — 

[0176780] 
 0001262 

Maza Valenzuela, Erika. Liberals, radicals, and women's citizenship in chile, 
1872-1930 / Erika Maza Valenzuela. — Notre Dame : Kellogg Institute, 1998. 
29 p. — 

[0194227] 
 0001263 

Mazzuoli, Valério de Oliveira. Direitos humanos & relações internacionais / 
Valério de Oliveira Mazzuoli ; prefácio de José Pascoal Pires Maciel ; 
apresentação de Flávia Piovesan. — Campinas : Agá Juris, 2000. 502 p. 

Conteúdo:A incorporação dos tratados internacionais de proteção dos direitos 
humanos no ordenamento brasileiro: Constituição e relações internacionais. 



Direito internacional e o Direito dos tratados. A incorporação das normas 
provenientes de tratados internacionais no Direito Interno brasileiro. A 
Constituição de 1988 e os tratados internacionais de proteção dos direitos 
humanos — Instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos 
aderidos pelo Brasil: Uma explicação preliminar: Declarações de direitos 
humanos aprovados pelo Brasil. Sistema global: Declaração sobre o Direito 
ao Desenvolvimento (1986); Declaração e Programa de Ação de Viena (1993); 
Declaração de Pequim Adotada pela Quarta Conferência Mundial sobre as 
Mulheres: Ação para Igualdade, Desenvolvimento e Paz (1995). Sistema 
regional interamericano: Declaração Americana dos Direitos e Deveres do 
Homem (1948); Tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo 
Brasil. Sistema global: Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados (1996). 
Sistema regional interamericano: Convenção Interamericana para Prevenir, 
Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher: "Convenção de Belém do 
Pará" (1994); Conferências de cúpula das Nações Unidas sobre direitos 
humanos. 

[0590561] 
 0001264 

Mccracken, Stephen D. Espaçamento, aleitamento materno, serviço de saúde e 
mortalidade na infância na República Dominicana, Peru e Brasil / Stephen 
D. Mccracken. — Rio de Janeiro : Ipea, 1992. 32 f. : il. — 

[0188890] 
 0001265 

McDonough, Peter. A política de população no Brasil / Peter McDonough, Amaury 
de Souza ; tradução de Fanny Wrobel. — Rio de Janeiro Paz e Terra 1984 209 
p. : il. — 

[0067319] 
 0001266 

Mcgrayne, Sharon Bertsch. Mulheres que ganharam o prêmio Nobel em ciências : 
suas vidas, lutas e notáveis descobertas / Sharon Bertsch Mcgrayne ; 
tradução de Maiza F. Rocha e Renata Brant de Carvalho. — São Paulo ; Marco 
Zero, 1994. 410 p. : il. 

[0160251] 
 0001267 

Mcnamara, Robert S. Una politica mundial de poblacion para promover el 
desarrollo humano en el siglo XXI / Robert S. Mcnamara. — Nueva York : 
Naciones Unidas, 1991. 67 p. 

[0135267] 
 0001268 

Mcnamara, Robert S. Une politique demographique mondiale pour promouvoir le 
developpement humain au xxleme siecle / Robert S. Mcnamara. — New York : 
Onu, 1991. 63 p. 

[0134648] 
 0001269 

Medea, Andra. Contre le viol : un livre pour les femmes : comment eviter le 
viol et comment le surmonter / Andra Medea Et Katheleen Thompson. — Paris 
: P.horay, 1976. 173 p. : il. 

[0150030] 
 0001270 

Medicine du travail, protection de la maternité et santé de la famille. — 
Geneve : OIT, 1974. 58 p. — 

[0091677] 
 0001271 



Medidas especiales de proteccion para las mujeres e igualdad de oportunidades 
y de trato. — Ginebra : OIT, 1990. 99 p. 

[0142923] 
 0001272 

Mehta, Sunita. Women for afghan women : shattering myths and claiming the 
future / Sunita Mehta ; edited by Sunita Mehta ; whit assistance from 
Esther Hyneman, Bathya Swift Yasgur, and Andrea Labis. — New York : 
Palgrave Macmillan, 2002. 236 p. 

[0635268] 
 0001273 

Meira, Affonso Renato. Noções de planejamento familiar e do controle de 
natalidade / Affonso Renato Meira. — São Paulo : A. R. Meira, 1982. 128 p. 

[0080511] 
 0001274 

Mello, Cesar Augusto de. Compêndio de introdução ao direito do trabalho : 
atualizado de acordo com a Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 / Cesar 
Augusto de Mello. — São Paulo : WVC, 2003. 157 p. 

Conteúdo:Direito individual do trabalho — Direito sindical ou direito 
coletivo do trabalho. 

[0657581] 
 0001275 

Mello Filho, José Celso de, 1945-. Notas sobre o Supremo Tribunal Federal 
(Império e República) / Celso de Mello. — Brasília : Supremo Tribunal 
Federal, 2004. 28 p. 

Conteúdo:As várias denominações históricas dos órgãos de cúpula da justiça no 
Brasil — Composição numérica dos tribunais de cúpula da justiça brasileira 
(1808-2003) — Início de funcionamento do Supremo Tribunal Federal 
(República) e do Supremo Tribunal de Justiça (Império) — Capitais 
brasileiras que foram sedes constitucionais do Supremo Tribunal Federal 
(Império/República) — Ministros que exerceram a presidência do Supremo 
Tribunal (Império/República) — O mais jovem ministro a assumir a 
presidência do Supremo Tribunal, em toda a história da Suprema Corte 
(Império/República) — Presidentes do Supremo Tribunal Federal que não 
foram eleitos por seus pares para o exercício da presidência da corte — A 
mais longa presidência do Supremo Tribunal Federal — A mais breve 
presidência do Supremo Tribunal Federal — Ministro que, por mais vezes, 
exerceu a presidência do STF. 

[0689223] 
 0001276 

Mello, Henrique Capitolino Pereira de. Pernambucanas illustres / nota prévia 
de Antônio Correa de Oliveira e pref. de Gilvan de Sa Barreto. — Ed. fac-
similar. — Recife : Assembléia Legislativa de Pernambuco, 1980. 182 p. 

[0055120] 
 0001277 

Mello, Henrique Capitolino Pereira de. Pernambucanas illustres / por Henrique 
Capitolino Pereira de Mello. — Recife : Typ. Mercantil, 1879. 182 p. 

[0062045] 
 0001278 

Mello, Isaias Guedes de, 1854-. These n. 22 : si em face do nosso direito e 
punivel, e perante o direito e licita a applicação de processos para a 
esterilisação da mulher (sic) / Isaias Guedes de Mello. — Rio de Janeiro : 
Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros, 1894. 4 p. ;22 cm. 

 [0203490] 
 0001279 



Mello, Sylvia Leser de. Trabalho e sobrevivência : mulheres do campo e da 
periferia de São Paulo / Sylvia Leser de Mello. — São Paulo : Ática, 1988. 
192 p. : il. — 

Conteúdo:As origens: Minas Gerais e a Jampruca — A morada: São Paulo e a Vila 
Helena — A sobrevivência e o trabalho 

[0209838] 
 0001280 

Melo, Hildete Pereira de. O trabalho industrial feminino / Hildete Pereira de 
Melo. — Rio de Janeiro : IPEA, 2000. 33 p. : il. — 

[0567244] 
 0001281 

Melo, Mônica de. Globalização econômica, neoliberalismo e impacto nos 
direitos da mulher. IN: Teses e comunicações. Goiânia : Centro de Estudos, 
2000. p.69-83.[0585387] 

 0001282 

Mendes, Bete, 1949-. A mulher no Congresso Nacional / Bete Mendes. — Brasília 
: Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 1983. 56 p. 

[0077079] 
 0001283 

Meneses, Adélia Bezerra de. Figuras do Feminino na Canção de Chico Buarque / 
Adélia Bezerra de Meneses. — 2. ed. — São Paulo : Ateliê Editorial, 2001. 
164 p. 

[0626675] 
 0001284 

Mercado, Cesar M. Planeamento familiar integrado para pequenos agricultores : 
um manual / Cesar M. Mercado. — Roma : FAO, 1985. 1 v. : il. 

[0084714] 
 0001285 

O Mercado de trabalho feminino na região metropolitana de São Paulo em 2002. 
— São Paulo : Seade, 2003. 28 p. — 

[0649928] 
 0001286 

Mernissi, Fátima, 1940-. Beyond the veil : male-female dynamics in a modern 
muslim society / by Fatima Mernissi. — New York : J. Wiley, 1975. 132 p. 

[0605572] 
 0001287 

Mernissi, Fatima, 1940-. Sonhos de transgressão : minha vida de menina num 
harem / Fatima Mernissi ; tradução Carlos Sussekind. — São Paulo : 
Companhia das Letras, 1996. 279 p. : il. 

[0165035] 
 0001288 

Mesa redonda sobre o "regime jurídico da mulher casada" : crítica ao 
anteprojeto. — Rio de Janeiro : Inst. do Açúcar e do Álcool, 1973. 7 p. 

[0014973] 
 0001289 

Mesnard, Edmond. Du travail des enfants et des femmes dans l'industrie 
commentaire de la loi du 2 novembre 1892 et des lois et decrets les plus 
recents qui s'y rapportent. — Paris : Marchal Et Billard, 1894. 160 p. — 

[0032456] 
 0001290 



Mesquita, Luciano Figueiredo. O Avesso da memória : cotidiano e trabalho da 
mulher em Minas Gerais no século XVIII / Luciano Figueiredo ; prefácio de 
Laura de Mello e Souza. — Rio de Janeiro: J. Olympio, 1993. 249 p. : il. 

[0149865] 
 0001291 

Mestieri, João. A condição da mulher e os crimes contra a moralidade em Roma. 
— IN: Livro de estudos jurídicos. Rio de Janeiro : Instituto de Estudos 
Jurídicos, 1991. p. 348-365 v.2.[0158721] 

 0001292 

Methods of measuring women's participation and production in the informal 
sector. — New York : United Nations, Department Of International Economic 
And Social Affairs, 1990. 216 p. — 

[0123647] 
 0001293 
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[0193450] 
 0001389 

A Mulher brasileira nos espaços público e privado / Margareth Rago ... [et 
al.] ; Gustavo Venturi, Marisol Recamán e Suely de Oliveira 
(organizadores). — São Paulo : Fundação Perseu Abramo, 2004. 248 p. : il. 
color., gráfs. 



Conteúdo:As mulheres brasileiras no início do século XXI — Ser mulher no 
século XXI ou carta de alforria / Margareth Raco — Gênero e patriarcado: 
violência contra mulheres / Heleieth Saffioti — Uma reflexão sobre poder, 
mulher e saúde: dilemas para a saúde reprodutiva / Ana Maria Costa e Rosa 
Maria Silvestre — Corpo e sexualidade da mulher brasileira / Alessandra 
Sampaio Chacham e Mônica Bara Maia — Relações raciais nas pesquisas e 
processos sociais: em busca de visibilidade para as mulheres negras / 
Matilde Ribeiro — Trabalho remunerado e trabalho nao-remunerado / Bila 
Sorj — Urbanas e rurais: a vida que se tem, e a vida que se quer / Emma 
Siliprandi — Em busca de Kairos / Marta porto — Democracia e política no 
cotidiano das mulheres brasileiras / Tatau Godinho — O feminismo e o 
machismo na percepção das mulheres brasileiras / Vera Soares — Bastidores 
da pesquisa: revelações de identidades de gênero / Alcilene Cavalcante. 

[0705733] 
 0001390 

Mulher casada / Editor e diretor responsável: J. E. de Carvalho Pacheco. — 
Curitiba : Juruá, 1980. 447 p. 

[0058373] 
 0001391 

Mulher, cidadã brasileira. — Brasília : Conselho Nacional dos Direitos da 
Mulher, [198-?]. 8 p. 

[0089996] 
 0001392 

A mulher e as leis : perguntas e respostas para o Brasil do século XXI. — 
Brasília : Senado Federal, Secretaria Especial de Editoração e 
Publicações, 2004. 32 p. 

[0702796] 
 0001393 

A Mulher e as leis : perguntas e respostas para o Brasil do século XXI. — 
Brasília : Senado Federal, Gabinete da Senadora Roseana Sarney, 2005. 32 
p. 

[0729351] 
 0001394 

Mulher e constituinte / Comba Marques Porto ... [et al.]. — Brasília : CNDM, 
1985. 16 p. : il. 

[0089915] 
 0001395 

Mulher e constituinte. — Belo Horizonte : Conselho Estadual da Mulher, 1986. 
11 p. : il. 

[0091294] 
 0001396 

Mulher e direitos humanos na América Latina / supervisão e organização : 
Silvia Pimentel. — São Paulo : Claden, 1992. 154 p. 

[0209544] 
 0001397 

Mulher e educação : o papel da mulher na sociedade : debate. — São Paulo : 
Secretaria de Estado da Educação, Assessoria Técnica de Planejamento e 
Controle Educacional, 1987. 175 p. : il. 

Conteúdo:Discriminação — Educação e família — Trabalho — Participação 
política — Saúde — Sexualiadade e violência — Esporte e lazer — 
Depoimentos. 

[0193131] 
 0001398 



Mulher e homem, imagem de Deus : texto-base. — São Paulo : CNBB, 1989. 126 p. 
: il. 

[0115115] 
 0001399 

Mulher e homem, imagem de Deus : manual. — São Paulo : CNBB, 1990. 381 p. : 
il. 

[0709203] 
 0001400 

Mulher e meio ambiente. — São Paulo : Cedi, 1992. 40 p. : il. 
[0144185] 

 0001401 

Mulher e Mercosul = Mujer y Mercosur / ensaios de Rosario Aguirre ... [et 
al.] ; organizador[es] Ayrton Fausto, Arno Vogel, Edson Nascimento. — 
Fortaleza : Flacso : Bid, 1999. 2 v. : il. 

Conteúdo:V. 1. Mujer, trabajo e integración económica: temas para el debate / 
Alicia Frohmann — Mujer, trabajo y Mercosur: una red de información y 
comunicación / Alma Espino — A União Européia e as oportunidades 
eqüitativas para as mulheres / Angela Coyle — O trabalho da mulher no 
Brasil: comparações regionais e considerações sobre o Mercosul / Cristina 
Bruschini — La mujer paraguay en el Mercosur / Graziella Corvalán — La 
mujer en el mercado de trabajo urbano argentino / Rosalía Cortés — Mujeres 
y el Mercado Común del Sur ... / Teresa Valdés. 

[0735080] 
 0001402 

A Mulher e o direito. — Rio de Janeiro : OAB-RJ, 1985. 78 p. 
[0081739] 

 0001403 

Mulher e o trabalho : a busca pela eqüidade social. — São Paulo : SEADE, 
2001. 28 p. : il. 

Conteúdo:O mercado de trabalho feminino na região metropolitana de São Paulo 
em 2000 : mercado de trabalho : diminui a intensidade da incorporação das 
mulheres à força de trabalho — Ocupação: Ocupação feminina aumentou pelo 
segundo ano, mas a dos homens cresceu mais — Desemprego: taxa de 
desemprego feminina em 2000 interrompe trajetória ascendente dos anos 90 — 
Rendimento: mulheres e negros, como se comportaram seus rendimentos — O 
emprego celetista feminino no Estado de São Paulo em 2000. 

[0647343] 
 0001404 

Mulher e política : genero e feminismo no partido dos trabalhadores / Angela 
Borba, Nalu Faria, Tatau Godinho, Organizadoras ; andrea butto ... [et 
al.]. — São Paulo : Fundação Perseu Abramo, 1998. 239 p. 

[0210441] 
 0001405 

Mulher e políticas públicas. — Rio de Janeiro : IBAM : Unicef, 1991. 227 p. 
[0682407] 

 0001406 

Mulher e relações de gênero / Margarida Luiza Ribeiro Brandão, Maria Clara 
Lucchetti Bingemer, orgs. — São Paulo : Loyola, 1994. 206 p. — 

Conteúdo:A mulher diante dos modelos de desenvolvimento / Thais Corral — As 
causas da pobreza no Brasil: porca miséria / José M. Camargo, Ricardo Paes 
de Barros — Mulher e meio ambiente / Françoise D. Valerya — Revisão da 
modernidade a partir do olhar crítico da mulher / Leila de A. L. Barsted — 
Feminismo, feministas e movimentos sociais / Cecilia M. B. Sardenberg, Ana 



Alice A. Costa — Mulher e mundo do trabalho: ponto de vista sociológico / 
Cristina Bruschinia — Mulher bóia-fria / Sebastiana R. de Brito — O campo 
de estudos da mulher no Brasil: período do formação / Albertina de O. 
Costa — Mulher: integração vida - saber "perspectiva ético-teológica" / 
Maria Conceição C. Pinto — Estatística sobre população economicamente 
ativa, distribuição dos trabalhadores ocupados por setor de atividade, 
segundo faixa de rendimento medio mensal, masculino e feminino, 1981 e 
1989 / Maria Conceição C. Pinto. 

[0177454] 
 0001407 

Mulher e saúde. São Paulo : Conselho Estadual da Condição Feminina, 1996. 1 
v. : il. 

[0191984] 
 0001408 

Mulher e trabalho. — São Paulo : Conselho Estadual da Condição Feminina de 
São Paulo, Secretaria Nacional da Mulher, Criança e Adolescente da Força 
Sindical, [199-?]. 30 p. : il., fot. 

[0199757] 
 0001409 

Mulher e trabalho : experiências de ação afirmativa / Didice G. Delgado, 
Paola Cappellin, Vera Soares (organizadoras). — São Paulo : Boitempo, 
2000. 138 p. 

Conteúdo:Comunidade européia: a estratégia européia para a ação afirmativa / 
Martine Voets — França: igualdade profissional e ações afirmativas / 
Jacqueline Laufer — Itália: as ações afirmativs na Itália e um olhar sobre 
a Europa / Etta Olgiati — EUA: ação afirmativa nos Estados Unidos / 
Kimberly Pate — América Latina: a situação da mulher latino-americana / 
Laís Abramo. 

[0571287] 
 0001410 

Mulher e trabalho / Irene M. S. Galeazzi, organizadora. — Porto Alegre : 
Fundação de Economia e Estatística, 2001-. v. 

[0614067] 
 0001411 

Mulher e trabalho : experiências de ação afirmativa / Didice G. Delgado, 
Paola Cappellin, Vera Soares (organizadoras). — 1.ed., 1.reimpressão. — 
São Paulo : Boitempo, 2002. 138 p. 

Conteúdo:Comunidade européia: a estratégia européia para a ação afirmativa / 
Martine Voets — França: igualdade profissional e ações afirmativas / 
Jacqueline Laufer — Itália: as ações afirmativas na Itália e um olhar 
sobre a Europa / Etta Olgiati — EUA: ação afirmativa nos Estados Unidos / 
Kimberly Pate — América Latina: a situação da mulher latino-americana / 
Laís Abramo. 

[0712603] 
 0001412 

Mulher, gênero e sociedade / Rose Marie Muraro, Andréa Brandão Puppin, orgs. 
— Rio de Janeiro : Relume-Dumará, 2001. 173 p. 

Conteúdo:Gênero, identidade, casamento e família na sociedade contemporânea / 
Jeni Vaitsman. Masculinidades: uma discussão conceitual preliminar / 
Marlise Míriam de Matos Almeida. Olhos e ouvidos públicos para atos 
(quase) privados: a formação de uma percepção pública da homossexualidade 
como doença — Assédio sexual / Carlos Minc. Construindo novas estratégias, 
buscando novos espaços políticos - as mulheres e as demandas por presença 
/ Clara Araújo — Sutileza, ironia e zombaria: instrumentos no descrédito 



das lutas das mulheres pela emancipação / Rachel Soihet. Saúde, gênero e 
representações sociais / Suely Gomes Costa. O feminino nas manufaturas 
brasileiras / Hildete Pereira de Melo — Mulheres em Machado de Assis: um 
desejo masculino / Luís Filipe Ribeiro. Cultura, gênero e literatura / 
Cyana Leahy-Dios. Literatura: vertentes da voz feminina pós-64 no Brasil / 
Marcia Cavendish Wanderley. 

[0617827] 
 0001413 

Mulher, história e feminismo. — Campinas : Unicamp, 1995. 293 p. : il. — 
[0180285] 

 0001414 

Mulher mulheres / Organizadoras : Carmen Barroso, Albertina Oliveira Costa. — 
São Paulo : Cortez : Carlos Chagas, 1983. 135 p. 

[0063769] 
 0001415 

A Mulher na constituinte. — 2. ed. — São Paulo : União de Mulheres do 
Município de São Paulo, 1986. 12 p. 

[0119298] 
 0001416 

A Mulher na força de trabalho / organizador: Manuel Cabral de Castro. — 
Brasília : MTB, SES, 1978. 123 p. — 

[0183855] 
 0001417 

A Mulher na nova China. — Lisboa : Vento de Leste, 1976. 105 p. — 
[0195709] 

 0001418 

Mulher negra : dossiê sobre a discriminação racial. — São Paulo : Conselho 
Estadual da Condição Feminina, 1986. 28 p. : il. 

[0109936] 
 0001419 

Mulher negra : resistência e soberania de uma raça / Agentes de Pastoral 
Negros. — Petrópolis : Vozes, 1990. 55 p. : il. — 

[0118501] 
 0001420 

A Mulher no Brasil / June E. Hahner ; tradução de Eduardo F. Alves. — Rio de 
Janeiro : Civilização Brasileira, 1978. 175 p. — 

[0023345] 
 0001421 

A Mulher no contexto socio-economico do DF. — Brasília : Codeplan, 1998. 88 
p. : il. — 

Conteúdo:População — ocupação — situação — eleitoral — criminalidade. 
[0202520] 

 0001422 

A Mulher no mercado de trabalho. — Brasília : MTB, 1986 15 p. 
[0087166] 

 0001423 

A Mulher no século XXI : um estudo de caso : a Alemanha / coordenação e 
tradução de Neuza Soliz. — Rio de Janeiro : Espaço e Tempo; São Paulo : 
Instituto Goethe, 1988. 203 p. : il. 

[0108795] 
 0001424 



Mulher ostomizada : voce é capaz de manter o encanto. — Brasília : Conselho 
Nacional dos Direitos da Mulher, 2002. 36 p. : il., color. 

[0637822] 
 0001425 

Mulher, população e desenvolvimento : subsídios aos parlamentares na 
implementação do Plano de Ação da Conferência Internacional sobre 
População e Desenvolvimento - Cairo 94 / Leila Linhares Barsted. — 
Brasília : Cfemea, 1996. 43 p. 

[0199802] 
 0001426 

A Mulher potiguar : cinco séculos de presença. — Natal : Fundação José 
Augusto, [2000?]. 1 v. : il. fots. (algumas color.). 

[0598655] 
 0001427 

Mulher : 500 anos de opressão, resistencia e luta pela vida. — Brasília : 
[S.ed.], 1992. 55 p. 

Conteúdo:Presença da mulher na ação evangelizadora do Brasil. A mulher 
religiosa: participação e dependência — mulher negra : 500 anos de 
opressão, resistência e luta pela vida — mulher indígena. 

[0140003] 
 0001428 

Mulher trabalhadora. — Brasília : Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, 
1986. 24 p. : il. 

[0106650] 
 0001429 

Mulheres : da domesticidade a cidadania : estudos sobre movimentos sociais e 
democratização. — [s.l.] : Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, [198-
?]. 99 p. 

[0115476] 
 0001430 

Mulheres : nossa história, nossa luta. Brasilia : Senado Federal, Gabinete do 
Senador Dirceu Carneiro, 1993. 40 p.: il. 

[0149034] 
 0001431 

As Mulheres assalariadas / Christiane Gilles... [et al.] ; tradução de Julia 
Fernandes. — Lisboa : Estampa, 1974. 165 p. — 

Conteúdo: 
[0200519] 

 0001432 

Mulheres assassinadas no estado do acre de 86 a 91. — Rio Branco : Cddhep-ac, 
1992. 51 f. : il. 

[0139543] 
 0001433 

Mulheres brasileiras : galeria da Fundação Osório. — Rio de Janeiro : 
Fundação Osório, 1950. 131 p. : il., retrs. 

[0007945] 
 0001434 

Mulheres do Brasil : pensamento e ação. — Fortaleza : H. Galeno, 1971. 2 v. : 
il. 

[0013949] 
 0001435 



Mulheres do Brasil : 500 anos de lutas e conquistas. — Brasília : [s.n.], 
2000. 28 p. 

[0563381] 
 0001436 

As Mulheres e a construção dos direitos humanos. — São Paulo : Cladem, 1993. 
49 p. : il. 

[0152630] 
 0001437 

As Mulheres e os direitos humanos. — Rio de Janeiro : Cepia, 1999. 112 p. — 
Conteúdo:A Constituição brasileira de 1988 e os tratados internacionais de 

proteção aos direitos humanos / Flávia Piovesan — Lei e realidade social: 
igualdade X desigualdade / Leila Linhares Barsted — Declaração e programa 
de ação da Conferência Mundial sobre Direitos Humanos, Viena, 1993 — Plano 
de ação da Conferência Mundial sobre População e Desenvolvimento, Cairo, 
1994 — Declaração e plataforma de ação da IV Conferência Mundial sobre a 
Mulher, Beijing, 1995. 

[0560100] 
 0001438 

As mulheres e os direitos humanos. — 1. reimpressão atual. — Rio de Janeiro : 
Cepia, 2001. 116 p. — 

Conteúdo:A Constituição brasileira de 1988 e os tratados internacionais de 
proteção aos direitos humanos / Flávia Piovesan — Lei e realidade social: 
igualdade X desigualdade / Leila Linhares Barsted — Declaração e programa 
de ação da Conferência Mundial sobre Direitos Humanos, Viena, 1993 — Plano 
de ação da Conferência Mundial sobre População e Desenvolvimento, Cairo, 
1994 — Declaração e plataforma de ação da IV Conferência Mundial sobre a 
Mulher, Beijing, 1995. 

[0644641] 
 0001439 

Mulheres em Israel. — Jerusalém : Hamakor, 1988. 31 p. : il. color. 
[0121394] 

 0001440 

As Mulheres fazem a notícia / Eliane Cantanhêde ... [et al.] ; fotos André 
Dusek ... [et al.]. — Brasília : UNESCO : Sindicato dos Jornalistas 
Profissionais do Distrito Federal, 2000. 34 p. : il. 

[0568427] 
 0001441 

Crescer justas : mulheres, feminismo e educação popular : América Latina e 
Caribe. — Santiago [do Chile] : Isis Internacional : Rede de Educação 
Popular entre Mulheres, CEAAL, 1989. 99 p. : il. (fots.) 

Conteúdo:A rede de educação popular entre mulheres do Conselho de Educação de 
Adultos da América Latina — Feminismo e educação popular / Rocío Rosero — 
Brasil: educação popular e movimento de mulheres. Oficina de metodologia / 
Moema Viezzer — Chile: Utopias e realidade de um Programa de Mulheres. 
Programa de educação popular e mulher do centro "El Carilo de Nos" / 
Gabriela Pischedda e Cristina Larraín — Equador: A organização feminina e 
seus desafios / Unión popular de mujeres de Lopas — México: Asmulheres 
trabalhadoras da indústria do vestuário no México / Mujeres para el 
diálogo — Peru: construindo um novo dia para a mulher: os comitês para a 
defesa dos direitos da mulher / Elizabeth Dasso — República Dominicana: Em 
defesa da vida: um projeto de apoio à organização da mulher nos bairros 
populares / CIPAF — Venezuela: Círculos femininos populares: apresentação 
de uma experiência organizativa a nível popular / CESAP — Rede de mulheres 
CEAAL. 



[0648488] 
 0001442 

Mulheres fluminenses da baixada litorânea : histórias da luta e conquista da 
cidade feminina ; Verônica Pereira Martins ... et al. ; edição de texto 
Selma Alves da Rocha. — 1. ed. — Rio de Janeiro : Cedim, 2003. 80 p. ; il. 
— 

[0675119] 
 0001443 

Mulheres imortais. — São Paulo : Mirador Internacional, 1973. 3 v. : il., 
color. 

Conteúdo:v. 1. Elisabete da Áustria. Josefina Beauharnais. Harriet Beecher 
Stowe. Betina Brentano. Paulinha Borghese. Catarina de Médicis. Sarah 
Bernhardt. Lucrécia Bórgia. Francisca Cabrilni. Catarina da Rússia. 
Catarina de Siena. Irmãs Bronte. Messalina. Carlota Corday. Mata Hari. 
Vitória Colonna. Cristina da Suécia — v. 2. Carlota do México. Constança 
de Altavilla. Maria Malibran. Madame Du Barry. Cleópatra. Eleonora Duse. 
Cósima Wagner. Isadora Duncan. Heloísa. Anita Garibaldi. Teresa Guiccioli. 
A rainha de Sabá. Maria Curie. Maria Vetsera. George Sand. Elisabete da 
Inglaterra. Judite. Madame de Maintenon. Teresa d'Ávila — v. 3. Joana 
D'arc. Maria Antonieta. Maria Luísa da Áustria. Madame de Montespan. Maria 
Tudor. Maria Walewska. Vitória da Inglaterra. Julieta Récamier. Madame 
Vigée-Lebrun. Maria Teresa da Áustria. Elisabete Barrett Browning. Ana 
Bolena. Teodora de Bizâncio. Maria Stuart. Madame Roland. Madame de Stael. 
Margarida da Áustria. 

[0015102] 
 0001444 

Mulheres na força de trabalho na América Latina : análises qualitativas / 
Neuma Aguiar, Coordenadora. — Petrópolis : Vozes, 1984. 284 p. : il. 

[0081617] 
 0001445 

Mulheres na política. — Brasília : Câmara dos Deputados, Coordenação de 
Publicações, 2002. 11 p. : il. — 

[0734383] 
 0001446 

As Mulheres na reforma da previdência : o desafio da inclusão social. — 
Brasília : Centro Feminino de Estudos e Assessoria, 2003. 85 p. 

Conteúdo:Propostas das mulheres para a Reforma da Previdência — Reforma da 
Previdência e Seguridade Social: eqüidade de gênero e raça. 

[0677943] 
 0001447 

Mulheres negras : um retrato da discriminação racial no Brasil. — Brasília : 
Articulação de Mulheres Brasileiras, 2001. 42 p. : il. 

Conteúdo:Quesito cor, uma questão polêmica — Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) — Educação — Mercado de trabalho - ocupação e renda — Expectativa de 
vida — Saúde — Violência — Articulação de Mulheres Brasileiras (AMB). 

[0598115] 
 0001448 

As Mulheres no congresso revisor. — Brasília : Centro Feminista de Estudos e 
Assessoria, 1993. 127 p. 

[0150050] 
 0001449 

Mulheres, saúde reprodutiva e aids. — Rio de Janeiro : Fundação Ford, 1996. 
15 p. : il. 



[0691801] 
 0001450 

Um Mundo dividido : o gênero nas universidades do norte e Nordeste / Elizete 
Silva Passos, organizadora. — Salvador : UFBA , 1997. 283 p. : il. 

[0188439] 
 0001451 

O Município nas ações de saude e saneamento. — Rio de Janeiro : Ibam ; 
Unicef, 1992. 98 p. : il. — 

[0193130] 
 0001452 

Muraro, Rose Marie. Libertação sexual da mulher / Rose Marie Muraro. — 
Petropolis : Vozes, 1970. 166 p. 

[0146846] 
 0001453 

Muraro, Rose Marie. A mulher na construção do mundo futuro / Rose Marie 
Muraro. — 7. ed. — Petrópolis : Vozes, 1972. 207 p. 

[0025503] 
 0001454 

Muraro, Rose Marie, 1932-. A mulher no terceiro milênio : uma história da 
mulher através dos tempos e suas perspectivas para o futuro / Rose Marie 
Muraro. — 6. tiragem. — Rio de Janeiro : Rosa dos Tempos, 2000. 205 p. : 
il. 

Conteúdo:As mulheres e a industrialização — O nazismo e a mulher — A mulher 
nos países socialistas — A mulher no capitalismo avançado. 

[0582560] 
 0001455 

Muraro, Rose Marie. A mulher no terceiro milênio : uma história da mulher 
através dos tempos e suas perspectivas para o futuro / Rose Marie Muraro. 
— 2. ed. — Rio de Janeiro : Rosa dos Tempos, 1992. 205 p. 

Conteúdo:As mulheres e a industrialização — O nazismo e a mulher — A mulher 
nos países socialistas — A mulher no capitalismo avançado. 

[0610706] 
 0001456 

Muraro, Rose Marie. Por que nada satisfaz as mulheres e os homens não as 
entendem / Rose Marie Muraro. — São Paulo : A Girafa, 2003. 284 p. 

[0688776] 
 0001457 

Muraro, Rose Marie, 1932-. Os seis meses em que fui homem / Rose Marie 
Muraro. — 4. ed. — Rio de Janeiro : Rosa dos Tempos, 1991. 272 p. 

[0610700] 
 0001458 

Muraro, Rose Marie. Sexualidade da mulher brasileira* : corpo e classe social 
no Brasil / Rose Marie Muraro. — 2. ed. — Petrópolis : Ed. Vozes, 1983. 
501 p. 

[0072804] 
 0001459 

Muraro, Rose Marie. Sexualidade da mulher brasileira : corpo e classe social 
no brasil / Rose Marie Muraro ; colaboração de Manuel Barros da Motta ... 
[et al.]. — 5. ed. — Rio de Janeiro : Record ; Rosa dos Tempos, 1996. 501 
p. 

[0165355] 
 0001460 



Muraro, Rose Marie, 1932-. Textos da fogueira / Rose Marie Muraro. — Brasília 
: Letraviva, 2000. 191 p. : il. 

[0587795] 
 0001461 

Murray, Cristina. A implantação da Carta da Liberdade na África do Sul. IN: A 
difícil igualdade. Rio de Janeiro : Relume-Dumara, 1994. p. 119-
140.[0165095] 

 0001462 

Mutahhari, Murtaza. Os direitos das mulheres no Islão / Murtadã Mutahhari. — 
Lisboa : Al Qalam, 1988. 383 p. 

Conteúdo:Pedido de casamento e noivado — Casamento de prazo fixo — A mulher e 
a sua independência social — O islamismo e modernidade — A condição humana 
da mulher no Alcorão — A base natural dos direitos da família — As 
diferenças entre mulher e homem — Dote e alimentos — A questão da herança 
— Direito ao divórcio — Poliginia 

[0116104] 
 0001463 

La nacionalidad de la mujer casada. — Nueva York : Naciones Unidas, 
Departamento de Asuntos Economicos Y Sociales, 1963. 126 p. 

[0199293] 
 0001464 

[0199330] 
 0001465 

Las Naciones Unidas ante la crisis demográfica. — Washington : ONU, 1972. 36 
p. : il. 

[0134396] 
 0001466 

Nagy, Laszlo. Papel do direito do trabalho na implementação da igualdade de 
direitos do homem e da mulher. IN: Tendências do direito do trabalho 
contemporâneo. São Paulo : LTr, 1980. p. 293-301 v.1.[0175745] 

 0001467 

Napolitano, Tomaso. Maternità e infanzia nell' U.R.S.S. / Tomaso Napolitano ; 
prefazione di Gennaro Marciano. — Padova : Cedam, 1934. 171 p. — 

[0102685] 
 0001468 

Nascimento, Amauri Mascaro, 1932-. Compêndio de direito do trabalho / Amauri 
Mascaro Nascimento. — São Paulo: LTR, 1972. 724 p. 

[0012925] 
 0001469 

Nascimento, Amauri Mascaro, 1932-. Compêndio de direito do trabalho / Amauri 
Mascaro Nascimento. — São Paulo : LTR, 1976. 740 p. 

[0020745] 
 0001470 

Nascimento, Elisa Larkin. O sortilégio da cor : identidade, raça e gênero no 
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