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FGV e Trata Brasil lançam nova 
pesquisa  

  Marcelo Neri  
   

 

FGV Management e Editora FGV 
lançam série de livros CADEMP  

  Sylvia Vergara  
   

 
Pesquisa Direito GV/Cbar traça 
perfil de decisões do Judiciário 

em conflitos relacionados ao uso 
da arbitragem  

  
Selma Ferreira 

Lemes  
   

 
Professores e mestrandos terão 
encontro com o professor Brian 

Tamanaha  

 

Retratos do 
estrangeiro: 
identidade 
brasileira, 
subjetividade e 
emoção 
Um mergulho na 
experiência pessoal 
de estudantes 
brasileiros no 
exterior traz à tona 
preciosas pistas para 
o estudo da 
identidade nacional. 
Saiba mais. 

 

   

 

ATUALIZAÇÃO BIBLIOTECA  
Periódicos recebidos e  
selecionados pela Biblioteca  
Mario Henrique Simonsen 

 

   

Dia 6   
BMHS Denise Freitas
IBRE Gislaine da Silva

DIREITO GV Marco Greco
EDITORA Maria Izabel Buarque

DIREITO GV Maria l. Pádua
IDE Maycon Correa

BMHS Virgilio Junior

   
Dia 7   
DO SP Antonio Sales
EESP Carlos Eduardo Filho

DIREITO RIO Carolina Okumura
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FGV e Trata Brasil lançam nova 
pesquisa 

  
O Centro de Políticas Sociais da Fundação 
Getulio Vargas, em parceria com a ONG 
Trata Brasil, divulgou na quinta-feira, dia 2 
de julho, na FGV em São Paulo, a pesquisa 
"Impactos sociais da falta de saneamento 
nas maiores cidades brasileiras". 
  
O estudo oferece um mosaico dos efeitos 
sociais do saneamento nas maiores cidades 
brasileiras. Desde a qualidade percebida do 
serviço, valor e atraso das contas de água 
e esgoto até consequências da falta de 
saneamento, como aquelas exercidas 
através da saúde. O estudo oferece um 
ranking detalhado da taxa de cobertura de 
esgoto nas escolas das diferentes 
localidades brasileiras. 
  
Mais informações: 
http://www.fgv.br/cps/tratabrasil4/ 

 

  

   

 

FGV Management e Editora FGV 
lançam série de livros CADEMP 

  
O FGV Management e a Editora FGV 
lançaram esta semana a série de livros 
CADEMP, baseada nos cursos da Fundação 
Getulio Vargas que já treinaram mais de 
170 mil profissionais. A novidade foi 
comemorada com uma cerimônia e um 
coquetel realizados no auditório do 12º
andar da sede da FGV, na Praia de 
Botafogo. 
  
No evento, a diretora da Editora FGV, 
professora Marieta Ferreira; a 
coordenadora geral das Publicações FGV 
Management, professora Sylvia Vergara; e 
a assistente de coordenação, professora 
Itamar Moreira, falaram sobre o sucesso do 
projeto e foram homenageadas. A 
cerimônia contou também com a presença 
da profissional Maria da Salete Santos, que 
recebeu uma placa comemorativa por seus 
anos de empenho e dedicação ao CADEMP 
no Rio de Janeiro. 
  
Também estiveram presentes no 
lançamento o diretor do IDE, professor 
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