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Evento – Seminário Internacional “A Rússia:
Desaﬁos Presentes e Futuros”
By | Volume 4 – No. 36 – Agosto – 2010
Apresentando estruturas continentais semelhantes e riquezas abundantes, Brasil e Rússia atravessam nos
últimos anos um momento especial de seu relacionamento bilateral formalizando uma parceria estreita e
profícua, com destaque ao incremento de laços comerciais e políticos ao longo do século XXI. Com o
objetivo de estimular o conhecimento mútuo e o adensamento dessas relações, o Projeto “Parcerias
Estratégicas do Brasil: a construção do conceito e as experiências em curso” convida a todos para o
Seminário A RÚSSIA: DESAFIOS PRESENTES E FUTUROS, no dia 12/08/2010 no Hotel Trianon Paulista, São
Paulo, das 8-18hs. (russiabrasil2010@gmail.com, a/c Alessandra). (mais…)
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La perspectiva de retorno de Turquía:
relaciones, planes y desafíos, por Yu Zhiming
By | Volume 4 – No. 36 – Agosto – 2010

Un país de un considerable peso regional subió a la escena internacional en sus últimos performances en
el Medio Oriente. Primero, por su inquebrantable esfuerzo, conjuntamente con Brasil, dedicado a la
mediación entre el gobierno de Irán y la comunidad internacional. Segundo, por una evidente actitud de
alejamiento con relación a Israel. ¿Cuál es la nueva intención y propuesta de este país al actuar
internacionalmente? (mais…)
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Evento – Seleção para Mestrado e Doutorado
em Relações Internacionais – UnB
By | Volume 4 – No. 36 – Agosto – 2010

O Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília – iREL-UnB informa que estarão abertas
entre 9 de agosto e 15 de setembro as inscrições para o processo seletivo dos programas de Mestrado e
Doutorado, para o ano letivo de 2011. Informações adicionais podem ser obtidas aqui ou diretamente na
Secretaria do Instituto de Relações Internacionais, pelo telefone (61) 33072426.
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Evento – Seminário “União Europeia-América
do Sul: desaﬁos à parceria” – CEBRI
By | Volume 4 – No. 36 – Agosto – 2010

O Centro Brasileiro de Relações Internacionais – CEBRI em parceria com a o Centro de Estudos de
Integração e Desenvolvimento – CINDES e a Fundação Getúlio Vargas – FGV realizará o Seminário União
Europeia-América do Sul: desaﬁos à parceria. O evento conta também com apoio da Delegação da
Comissão Européia em Brasília. A iniciativa pretende abordar, de modo geral, os principais aspectos
políticos, econômicos e normativos do Acordo Mercosul- União Europeia, bem como analisar a crise
ﬁnanceira na Europa e seus impactos na América do Sul. (mais…)
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O Acordo sobre o Sistema Aquífero Guarani,
por Renato Eduardo Fernandes de Medeiros
By | Volume 4 – No. 36 – Agosto – 2010

Foi ﬁrmado, em ocasião da realização da Cúpula do Mercosul em San Juan, Argentina, no passado dia 2 de
agosto de 2010, o Acordo sobre o Sistema Aquífero Guarani, cujas negociações iniciaram-se em 2004. Os
signatários – Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai – têm, cada um, determinada porcentagem desse
aquífero em seu território, da qual a mais signiﬁcativa é a do Brasil – cerca de 850 000 km². Na medida em
que se trata do maior aquífero transfronteiriço do mundo – sua extenção total é de 1.196.500 km²
(Rebouças, 2004) –, a necessidade de regulação multilateral era urgente. (mais…)
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Cáucaso, Libertadores e Prisioneiros – Visão do
Azerbaijão, por Paulo Antônio Pereira Pinto
By | Volume 4 – No. 36 – Agosto – 2010
Existe uma curiosa relação de ódio e amor na literatura disponível sobre a história da presença russa no
Caúcaso[1]. Pode-se dizer que, ao derrotarem sucessivos “libertadores” daquela região, o Império Russo,
a União Soviética e, hoje, a Rússia, tornaram-se “prisioneiros” do ideal de liberdade, há tanto tempo
associado àquela região. (mais…)
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O investimento externo direto do Brasil na
América do Sul: o Brasil no World Investment
Report 2010 da UNCTAD, por Rodrigo Maschion
Alves
By | Volume 4 – No. 36 – Agosto – 2010

Os primeiros impactos da crise ﬁnanceira internacional na América Latina (termo usado constantemente
pela UNCTAD) já apareceram no relatório sobre os investimentos externos diretos. Segundo o World
Investment Report 2010 da UNCTAD, Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento,
a América Latina sofreu perdas, em 2009, de 36% nos ﬂuxos de investimentos entrantes quando
comparados com três anos anteriores de crescimento. Os números _ quantidade em milhões de dólares
americanos _ dos ﬂuxos aplicados, ou seja, os recursos investidos pelos países da região na própria
América Latina ou em outros espaços geográﬁcos do mundo caíram 42%. (mais…)

7

Evento – Conferência “Segurança Internacional
e Não-Proliferação Nuclear” – iREL-UnB
By | Volume 4 – No. 36 – Agosto – 2010
O Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília convida para a Conferência sobre o
tema “Segurança Internacional e Não-Proliferação Nuclear”, a ser proferida pelo Prof. Alexander Lennon
(Center for Strategic and International Studies e Editor-in-Chief do The Washington Quarterly), a se realizar
no dia 17/08/2010, a partir das 14h, na Sala A1-04 do Prédio da Faculdade de Estudos Sociais Aplicados –
FACE, Campus Universitário Darcy Ribeiro, Asa Norte, Brasília.
O evento se inscreve na série “Diálogos Brasil-Estados Unidos”, desenvolvida com o apoio da Embaixada
dos Estados Unidos em Brasília, com o propósito de explorar em bases essencialmente acadêmicas temas
importantes das relações entre os dois países.
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Ruanda estaria preparada para um novo
presidente?, por Amanda Rezende
By | Volume 4 – No. 36 – Agosto – 2010
O dia 9 de agosto foi marcado pela maciça participação da sociedade ruandesa no pleito para a escolha de
seu presidente pela segunda vez após o genocídio ocorrido em 1994. O resultado das urnas – que não
apresentou surpresas – foi favorável à reeleição do atual Presidente Paul Kagame do partido Frente
Patriótica Ruandesa (RPF na sigla em inglês), assumindo, assim, seu terceiro mandato e o aval para
governar por mais sete anos. É de suma importância relembrar o papel desempenhado por Kagame na
história de Ruanda, onde atuou como protagonista do grupo que interrompeu o genocídio nesse pequeno e
densamente povoado Estado africano há dezesseis anos. (mais…)
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O ﬁm da Sunshine policy e a estratégia de
guerra psicológica sul-coreana, por Rafael José
da Silva Lins
By | Volume 4 – No. 36 – Agosto – 2010
A Sunshine policy[1] responsável pelo engajamento e por concessões unilaterais que já estava morta,
agora está literalmente torpedeada. Após o afundamento da corveta sul-coreana Cheonan, todos os
discursos de Seul passaram de ajudas econômicas para sanções e pressão, aumentando o clima de
instabilidade na península. Junho de 2010 presenciou um aniversário pouco agradável. Em 25 de junho de
1950, o Exército Popular Coreano invadiu o Sul desencadeando uma guerra que duraria três anos. Até
hoje, a Coreia do Norte (República Democrática Popular da Coreia) ainda nega qualquer culpa, alegando
que estava apenas repelindo uma invasão sulista. Após 50 anos, o clima pouco propenso a amizades é
retomado, vislumbrando-se possibilidade de conﬂito, mas acredita-se que o desfecho seja diferente.
(mais…)
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Evento – STUDY IN CANADA FAIR – Feira de
Estudos Canadenses – 2010
By | Volume 4 – No. 36 – Agosto – 2010
A Feira “STUDY IN CANADÁ”, com entrada franca, será realizada no dia 18 de setembro de 2010 (sábado)
em Brasília, no Centro de Convenções Brasil 21, no Setor Hoteleiro Sul, das 14h às 19h.
A Feira é um evento livre, com o apoio do governo e da embaixada do Canadá e tem por objetivo
enriquecer os conhecimentos dos estudantes e pessoas interessadas na cultura e educação canadense.
Não se trata de uma feira de intercâmbio, e sim de uma feira cultural cujo ﬁm é o aprendizado e o
esclarecimento de dúvidas para todos que participarem. (mais…)
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Evento – Bolsas de estudo na Europa
By | Volume 4 – No. 36 – Agosto – 2010
O programa Institutos Europeus para Estudos Avançados (Eurias, na sigla em inglês) oferece, para
candidatos de todo o mundo, 33 bolsas de pesquisas em diversas áreas do conhecimento, em instituições
da Europa, para o ano acadêmico 2011-2012. As inscrições, que devem ser realizadas pela internet,
estarão abertas até o dia 11 de setembro.O Eurias é um consórcio de 14 institutos de estudos avançados
coordenado pela Rede Francesa de Institutos de Estudos Avançados. As bolsas são oferecidas
principalmente para as áreas de ciências humanas e sociais, mas candidatos das áreas de ciências exatas
e naturais também podem ser contemplados, caso seus projetos não exijam o uso de instalações
laboratoriais. (mais…)
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Evento – X Encontro Nacional de Estudos
Estratégicos – SAE
By | Volume 4 – No. 36 – Agosto – 2010
A Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República informa que estão abertas as inscrições
para o X Encontro Nacional de Estudos Estratégicos. A página de inscrições, bem como o programa
atualizado do evento, estão disponíveis em http://www.sae.gov.br/enee/
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Boletim Meridiano 47 – No. 120 – JulhoAgosto/2010
By | Volume 4 – No. 36 – Agosto – 2010
Tópicos
1 Editorial
2 Artigos

Editorial
Meridiano 47: dez anos, por Antônio Carlos Lessa & Virgílio Caixeta Arraes

Artigos
O mundo pós-Guerra Fria, por Virgílio Caixeta Arraes
As Grandes Estratégias dos Estados Unidos (1989/2010), por Cristina Soreanu Pecequilo
As transformações matriciais da Política Externa Brasileira recente (2000-2010), por André
Luiz Reis da Silva
A União Européia no início do século XXI: expansão geográﬁca, indeﬁnição política e
irrelevância estratégica, por João Fábio Bertonha
Fatigue or Repair? Notes on United States Foreign Policy Under Obama, por Mark S. Langevin
Negociações internacionais em propriedade intelectual na gestão Obama, por Henrique
Zeferino de Menezes
O expansionismo nos governos Lula e o BNDES, por Angelita Matos Souza
A África no comércio internacional do Grupo BRIC, por Diego Pautasso
A Guerra Mexicana contra o Narcotráﬁco e a Iniciativa Mérida: Desaﬁos e Perspectivas,
por Bruno Boti Bernardi
Acesse a edição completa em formato pdf – Clique aqui.
Acesse a edição completa em formato html – Clique aqui.
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Boletim Mundorama No. 36 – Agosto/2010
By Mundorama | Volume 4 – No. 36 – Agosto – 2010
Tópicos
1 Artigos
2 Biblioteca
3 Eventos

Artigos
O ﬁm da Sunshine policy e a estratégia de guerra psicológica sul-coreana, por Rafael José da
Silva Lins
Ruanda estaria preparada para um novo presidente?, por Amanda Rezende
O investimento externo direto do Brasil na América do Sul: o Brasil no World Investment
Report 2010 da UNCTAD, por Rodrigo Maschion Alves
Cáucaso, Libertadores e Prisioneiros – Visão do Azerbaijão, por Paulo Antônio Pereira Pinto
O Acordo sobre o Sistema Aquífero Guarani, por Renato Eduardo Fernandes de Medeiros
La perspectiva de retorno de Turquía: relaciones, planes y desafíos, por Yu Zhiming
Resenha do livro Reappraisals: Reﬂections on the Forgotten Twentieth Century , de Tony Judt
(New York: Penguin Press HC, 2008), por Antônio Carlos Lessa.

Biblioteca
Boletim Meridiano 47 – No. 120 – Julho-Agosto/2010

Eventos
Evento – X Encontro Nacional de Estudos Estratégicos – SAE
Evento – Bolsas de estudo na Europa
Evento – STUDY IN CANADA FAIR – Feira de Estudos Canadenses – 2010
Evento – Conferência “Segurança Internacional e Não-Proliferação Nuclear” – iREL-UnB
Evento – Seminário “União Europeia-América do Sul: desaﬁos à parceria” – CEBRI
Evento – Seleção para Mestrado e Doutorado em Relações Internacionais – UnB
Evento – Seminário Internacional “A Rússia: Desaﬁos Presentes e Futuros”
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