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Cenários
Prospectivos
Este livro tem por
objetivo auxiliar as
organizações
brasileiras a
definirem
corretamente suas
estratégias na nova
sociedade
globalizada...
Saiba mais.

Direito GV recebe
reconhecimento do Ministério da
Educação
Adriana Ancona de
Faria

Representantes da University of
Northampton visitam a EBAPE
Eduardo Marques

ATUALIZAÇÃO BIBLIOTECA
Periódicos recebidos e
selecionados pela Biblioteca
Mario Henrique Simonsen

Mais 75 instituições passam a ter acesso
a bases de dados do Portal de Periódicos

Centro de Políticas Sociais pauta
novo caderno na The Economist
Marcelo Neri

Dia 23

Professor participa de seminário
na FEA-USP sobre os conflitos na
Faixa de Gaza
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José Lourenço
Suely Rainha
Salomão Lipcovitch
Marco Dreer
Carlos Vasconcelos
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O encontro, que contou com a participação
dos professores Eduardo André Teixeira
Ayrosa, Eduardo Marques e Luiz Antonio
Joia,
teve
como
objetivo
discutir
possibilidades de desenvolvimento de uma
série de atividades conjuntas, tais como o
intercâmbio de estudantes e funcionários, a
colaboração
no
desenvolvimento
de
pesquisas, a possibilidade de oferecimento
de programas conjuntos e outros tipos de
cooperação entre a EBAPE e a universidade
da Inglaterra.
Mais informações sobre University of
Northampton.
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da esquerda para a direita: Prof. Eduardo Ayrosa,
prof. Luiz Antonio Joia, Sr. Ian Brooks, Sra. Sheila
Jackson e prof. Eduardo Marques

Centro de Políticas Sociais pauta novo caderno na The
Economist
Após o lançamento da pesquisa "Crônica de uma Crise Anunciada: Choques
Externos e a nova Classe Média", o CPS volta a ter destaque na revista britânica
The Economist. Na edição da segunda quinzena de fevereiro, um caderno especial
de 15 páginas "The New Middle Class in Emerging Economies" traz como chamada
de capa a conclusão de que metade da população mundial estaria agora nesta nova
classe média. A matéria intitulada “Burgeoning the Burgeoisie – a special report on
the new middle classes in emerging markets”. Segundo Marcelo Neri, coordenador
da pesquisa: "A recessão iniciada nos países mais ricos gera uma busca de novos
mercados nos países mais pobres. Estão todos em busca das classes emergentes
dos países emergentes."
Esta não é a primeira vez que um trabalho do CPS ganha destaque na revista
britânica. A pesquisa "A Nova Classe Média", em agosto de 2008, teve matéria
exclusiva veiculada na The Economist intitulada "Half the nation, a hundred million
citizens strong", apresentando os dados da pesquisa sobre o aumento da classe
média no Brasil, que atualmente atinge 50% da população brasileira.

Professor participa de seminário na FEA-USP sobre os
conflitos na Faixa de Gaza
Salem Nasser, professor de direito internacional da Direito GV e coordenador do
Núcleo de Direito Global, participou, no dia 11, do seminário "Comunidade
Internacional e a Crise de Gaza", organizado pelo Instituto de Relações
Internacionais da Universidade de São Paulo.
Salem Nasser debateu, com o historiador Peter Demant, da USP, o papel da
comunidade internacional e do Brasil na resolução da crise de Gaza que, na
passagem de 2008 para 2009, provocou a morte de pelo menos mil palestinos, e
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