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Pesquisadora do CPDOC vai 
presidir banca da premiação de 
pesquisas sobre o Rio

O jornal O GLOBO vai promover um concurso 
para premiar dissertações de mestrado e 
teses de doutorado que tenham como tema o 
desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro 
nas áreas de economia e ciências sociais. O 
objetivo é incentivar a produção acadêmica 
que contribua para a formulação de políticas 
públicas para o Estado. 
 
O "Prêmio O GLOBO de Revitalização do Rio 
2005" está sendo organizado pelo economista 
Mauro Osório, autor de uma tese de 
doutorado sobre a crise do Rio, defendida no 
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano 
e Regional - Ippur. 
 
Para a pesquisadora sênior do CPDOC Marieta 
de Moraes Ferreira, presidente da banca que 
vai escolher os trabalhos premiados, o prêmio 
terá ainda a importante função de divulgar 
pesquisas que, de outro modo, ficariam 
cerradas na academia. 
 
As inscrições estarão abertas até o dia 2 de 
maio. Saiba como se inscrever. 

 

 
Marieta de Moraes 



  

  

 

Centro de Políticas Sociais do IBRE 
lança o estudo "Retratos das 
Religiões no Brasil"

O estudo "Retratos das Religiões no Brasil", 
realizado pelo Centro de Políticas Sociais do 
IBRE, traça um cenário da diversidade 
religiosa da população brasileira, analisando a 
evolução das diferentes crenças desde a 
primeira metade do século passado e 
algumas das principais características sócio-
demográficas dos respectivos adeptos. O 
estudo visa oferecer à sociedade o mais 
completo levantamento estatístico sobre 
religiões nos diversos recantos do país de 
forma a subsidiar a sociedade e o debate 
social. 
 
São apresentadas informações detalhadas do 
perfil religioso para cada um dos 5507 
municípios do país.  
 
O Brasil é ainda hoje a maior nação católica 
do mundo com cerca de 126 milhões de 
adeptos, ou 74% da população brasileira, 
segundo o último Censo do IBGE. Apesar 
disso, o estudo mostra declínio relativo do 
catolicismo e o crescimento dos grupos 
evangélicos e sem religião ocorridos 
principalmente nas últimas duas décadas. Um 
objetivo é situar a dinâmica da escolha 
religiosa com tratamento filosófico de 
questões como: crescimento profissional e 
material, independência econômica feminina 
e contra-concepção. 
Informações 

 

 
Marcelo Neri 

 

Prêmio As melhores Seguradoras 
do Brasil

A entrega do prêmio “As melhores 
seguradoras do Brasil” - Revista Conjuntura 
Econômica” acontecerá no próximo dia 9 de 
maio, às 19 horas. Na ocasião serão 
premiadas as melhores instituições do país 
nas categorias: automóvel, vida, previdência 
privada, saúde e diversos. Também serão 
premiadas as seguradoras que mais se 
destacaram em 2004 e nos últimos três anos. 
 
O evento será realizado na Bolsa de Valores 
do Rio de Janeiro, que fica à Praça XV de 
Novembro 20 térreo, Centro – Rio de Janeiro. 
 
Para confirmar sua presença pelos telefones 
(21) 2559-5423 ou 2559-5480, pelo fax (21) 

 

 
Claudio Conceição 



  

  

  

seminarios_ibre@fgv.br. 

 

Ciclo de Palestras realizado pela 
EBAPE

A Coordenação de Estágios do Curso de 
Graduação em Administração da EBAPE vem 
realizando um Ciclo de Palestras denominado 
"Formando Novos Talentos", cujo principal 
objetivo é a integração dos alunos com a 
realidade do mercado de trabalho. 
 
No dia 12 de abril o tema foi "Gestão de 
Negócios" e tivemos como palestrante 
convidado, Ernesto Mendonça, executivo da 
Profarma S/A. 
 
A palestra "Coca-Cola: Investindo no Futuro" 
com Paula Carreira, Gerente de RH da Rio de 
Janeiro Refrescos, fabricante do Sistema 
Coca-Cola, foi realizada no dia 18/04. 
 
E no último dia 19 aconteceu a palestra 
"Shell: Áreas de Negócios no Brasil e 
Oportunidades de Carreira" proferida por 
Andrea Milan, Chefe de Recrutamento e 
Seleção da Shell Brasil S/A. 
 
As próximas palestras serão: no dia 25 de 
abril, às 18h, na sala 414, John Alexander 
Herold Auton e Carlos Nogueira Nicacio, da 
Deloitte, irão apresentar o Programa Novos 
Talentos 2005 da empresa. E o “Programa 
Trainee KPMG” será apresentado por Luciene 
Fernandes, no dia 29, às 11, no auditório do 
5o andar, no Edifício sede da FGV, que fica à 
Praia de Botafogo 190. 

 

 
Rosangela Alves 

 

Professor da Direito Rio participa de seminário em Brasília

O professor Luis Fernando Schuartz da Direito Rio participará do Seminário "Estudos em 
métodos quantitativos aplicados à defesa da concorrência e à regulação econômica". O 
evento acontecerá de 25 a 28 de abril, no Hotel San Marco, em Brasília, e contará com 
a participação de representantes da Comissão Européia e do Federal Trade Comission, 
além da presença do Secretário de Direito Econômico e de conselheiros do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica - CADE. O professor Schuartz participará da mesa-
redonda do dia 28, de 9h30 às 12h, e debaterá a "Técnicas quantitativas na análise da 
concorrência". O Seminário será organizado pela Secretaria de Direito Econômico, 
ligada ao Ministério da Justiça. 

 



  

  

  

 

Os estudantes Eric Loudon e Rodrigo Veloso, do curso de especialização em 
Administração para graduados (CEAG) da EAESP, foram os vencedores da 5a edição do 
International Business Plan Competition 2005 - Moot Corp Latin América, promovido 
pelo Centro de Empreededorismo da FGV. A equipe vencedora irá representar 
oficialmente a América Latina na Global Moot Corp Competition 2005, que ocorrerá de 4 
a 7 de maio, na Universidade do Texas, em Austin, EUA, concorrendo ao prêmio de US$ 
100 mil. 

 

Direito Tributário Espanhol é tema de encontro promovido pela 
Direito Rio

A experiência espanhola na área do Direito Tributário será o tema de encontro dia 26 
de abril, às 19h, no Rio de Janeiro, promovida pela Direito Rio, em parceria com Escola 
de Magistratura Federal da 2ª Região e Associação Brasileira de Direito Financeiro. 
 
Para falar sobre o assunto foram convidados os professores de Direito Financeiro e 
Tributário Pablo Chico de la Câmara, da Universidade Autônoma; Marta Villar Ezcurra, 
da Universidade San Pablo; e Pedro Herrera Molina, da Universidade Complutense. 
Serão abordados temas como: aspectos tributários da nova Lei de Falências Espanhola 
e responsabilidade tributária por transmissão de empresas. 
 
O evento acontece na Bolsa de Valores do RJ, que fica à Rua do Mercado, 20 - 2º 
subsolo. 
 
Informações pelo telefone (21) 2559-5450. 

 

 

GVconsult fez estudo para a Secretaria do Meio Ambiente

A GVconsult fez um estudo sobre a Avaliação de Desempenho Econômico-Financeiro 
das Unidades de Negócios dos seis Parques Estaduais: Carlos Botelho, Intervales, 
Turístico do Alto Ribeira, Jacupiranga, Ilha do Cardoso e Ilha. O trabalho, que se 
destina a subsidiar a implantação do Programa de Desenvolvimento do Ecoturismo para 
a Mata Atlântica, focou a exploração dos serviços de hospedagem, alimentação, 
entretenimento e o comércio de souvenires e artesanato naqueles Parques. 

 

V Seminário de Responsabilidade Social promovido pela Projetos

O V Seminário de Responsabilidade Social, promovido pela Projetos no último dia 15, foi 
marcado pela discussão da importância da responsabilidade social das empresas para o 
desenvolvimento sustentável do país, do papel dos governos nesse processo e da 
importância do comprometimento da sociedade. 
 
Nos painéis do seminário foram debatidas as Políticas Públicas, o papel das Empresas e 
Organizações Civis Brasileiras e a Contribuição das empresas para o desenvolvimento 
com Responsabilidade Social. 
 
O diretor executivo da Projetos, Cesar Cunha Campos, fez a abertura oficial do 

 



 

 

Pública e Cidadania, Peter Spink, falou sobre a importância da implementação de 
políticas públicas para o processo de desenvolvimento. 
 
O presidente da Fecomércio, Orlando Diniz, recepcionou os participantes do evento, que 
contou ainda com a participação do presidente do Instituto Ethos, Oded Grajew e da 
diretora de articulação governamental do Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome, Maria de Fátima Abreu. 
 
Veja quem mais participou. 

 

Periódicos recebidos e selecionados pela Biblioteca Mario Henrique 
Simonsen de 25/04 a 29/04
 
Para conhecer os novos títulos de todo o material incorporado ao acervo da Biblioteca Mario 
Henrique Simonsen, acesse no site www.fgv.br/biblioteca-rj o Catálogo On-line - Aquisição 
(Material incorporado ao acervo) 



  

IAEE realizou palestra sobre trabalho 

 

  
Direction of Trade Statistics – Abril/2005 
  
Federal Reserve Bank of St. Louis – Março/Abril/2005 
  
International Economic Review – Fevereiro/2005 
  
International Journal of Arts Management – Inverno/2005 
  
Notas de la CEPAL – Janeiro/2005 
  
PC Magazine – Abril/2005 
  
Perspectives on Politics – Dezembro/2004 
  
Revista Brasileira de Economia – Outubro-Dezembro/2004 

 

Seminário GVcev
  
Varejo Baixa Renda: Oportunidade e Desafio 
  
Data: 05 de maio – quinta-feira 
Horário: das 13h às 18h10 
Local: Auditório da EAESP – que fica à Avenida 9 de Julho 2029 
Informações: Para participar basta preencher a ficha de inscrição 
email:apoiocev@fgvsp.br ou pelos telefone: (011) 3281-7970 ou 3281-3276. 
  
  
Ciclo de palestras GVLaw 
  
Operações Cambiais no Brasil 
 
Data: 28 de abril 
Horário: 19h às 21h 
Local: DIREITO GV - Rua Rocha, 233 - Bela Vista - São Paulo 
Informações: Inscrições pelo e-mail olivia@fgvsp.br 
Outras informações 
  
  
Seminários IBRE
  
Inteligência Competitiva de Mercado 
  
Data: 25 e 26 de abril 
Local: EESP - Rua Itapeva 474 6º andar - Bela Vista - São Paulo 
Informações: pelo e-mail claudiamuniz@fgv.br ou pelos telefones (21) 2559-6086/5634. 

 

A Palestra com o diretor executivo da Central de Qualidade e Inteligência de Negócios da 
FGV Antônio Freitas, realizada pela IAEE – conveniada da FGV no Mato Grosso, no último 
dia 14 de abril, em Cuiabá, contou com a participação de várias personalidades do setor 
empresarial do estado de Mato Grosso. 
 
O doutor Freitas falou da importância da capacitação como critério básico para um bom 
rendimento profissional, e como a predisposição a um aprendizado contínuo é a ferramenta 
fundamental para a aquisição de um padrão internacional.  
 
Ao final da palestra o público presente esclareceu dúvidas com o convidado que respondeu 
as perguntas e ainda deu algumas dicas de como ser um empreendedor de sucesso. 



 

Outras informações 


