
Sumário

Prefácio ............................................................................ 11
Marco Antonio Zago

Enrique Iglesias na Cátedra José Bonifácio ...................................... 13
Pedro Dallari

Introdução ......................................................................... 19
Enrique Iglesias • Gerson Damiani • Adolfo Garcé • Fabíola Wüst Zibetti

Primeira Parte

nuevos acuerdos regionales comerciales: 
riesgos y oportunidades ....................................................... 33
Enrique Iglesias

Patrones de desarrollo y estados de bienestar  
en américa Latina .............................................................. 41
Luis Bértola

auge y ¿regresión? de las clases medias latinoamericanas ................ 71
Rolando Franco

¿Presidencialismo pluralista o progreso intolerante? 
un dilema para el siglo xxi ................................................... 97
Aníbal Pérez-Liñán

economía política de la democracia y ciencia política: 
¿nos estamos perdiendo algo? ...............................................117
Juan Pablo Luna

Desafios_Carla_CTP.indd   7 02/03/2015   12:55:35



a américa do sul e a saúde global: um novo paradigma? ...............137
Deisy Ventura • Fernanda A. Perez

O Brasil, o mercosul e os acordos preferenciais de comércio: 
alternativas e perspectivas ....................................................155
Umberto Celli Junior • Belisa Esteca Eleoterio

Proposta de integração produtiva em energia: recursos minerais 
para o desenvolvimento na américa Latina ...............................173
Ildo Luís Sauer

ciência, tecnologia e inovação na américa Latina: 
pela transversalização da perspectiva de gênero 
em propriedade intelectual ..................................................199
Fabíola Wüst Zibetti

Segunda Parte

fortalecimento da identidade ibero-americana 
como projeto estratégico .....................................................227
Flávio Soares de Barros

a desaceleração da integração sul-americana: 
dilemas e desafios em tempos de mercosul, unasul 
e aliança do Pacífico ..........................................................245
Fabiana de Oliveira

a ampliação do fundo Latino-americano de reservas 
como estratégia de integração financeira regional .......................261
Gabriel Lochagin

O desafio da integração produtiva para o desenvolvimento 
da américa Latina .............................................................275
Alessandra Cavalcante de Oliveira

a integração de infraestrutura na américa do sul: 
o potencial da iirsa no caso da soja brasileira  .............................291
Renato C. Nunes Dias

acesso aos serviços de saúde em áreas urbanas da américa Latina ....311
Felix Hector Rigoli

Desafios_Carla_CTP.indd   8 02/03/2015   12:55:35



Perspectivas na prestação dos serviços públicos 
de transporte na américa Latina ............................................329
André Castro Carvalho • Eduardo Contani

segurança urbana na américa Latina: 
experiências locais e cooperação regional .................................349
Ana Maura Tomesani Marques

alternativas para a integração energética  
entre Brasil e uruguai ........................................................371
Lilian da Silva

O pré-sal para a américa Latina: 
desenvolvimento regional e inserção internacional ......................385
Larissa Araujo Rodrigues

novas tecnologias de design verde urbano na américa Latina: 
a construção de cidades autossuficientes e sustentáveis .................399
Volker Minks

Desafios_Carla_CTP.indd   9 02/03/2015   12:55:35


