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Nem paraíso, nem inferno, o novo mundo industrial
contínua em construção (....). É um novo universo de
trabalho e de vida que surge aos nossos olhos, como
aconteceu no final do século XIX durante a emergência
do taylorismo (Veltz, 2000, p. 221-227)
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