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Fatos rápidos
• Edição digital totalmente
pesquisável dos
Relatórios Diários do
FBIS, o principal registro
dos Estados Unidos de
Inteligência de fonte
aberta política e histórica
• Transcrições de
divulgações e notícias
estrangeiras traduzidas
para o inglês
• Materiais selecionados
pela CIA, Agência Central
de Inteligência para
distribuição aos
estrategistas políticos e
aos analistas de
segurança norteamericanos
• Um arquivo único do
século XX para estudantes
e acadêmicos de estudos
internacionais, ciência
política e história
mundial
• Um complemento
essencial aos Relatórios
Diários do FBIS, 1974 a
1996
• Ideal para compreensão
dos eventos que
antecederam as atuais
crises em cada região

Arquivo da inteligência fornece perspectivas de primeira
mão sobre política internacional
Os Relatórios Diários do Foreign Broadcast
Information Service (FBIS) têm sido o
principal registro histórico e político de
inteligência de fonte aberta há praticamente
70 anos. A missão original do FBIS era
monitorar, gravar, transcrever e traduzir
divulgações de rádio interceptadas de
governos estrangeiros, de serviços de notícias
oficiais e transmissões clandestinas de
territórios ocupados. Muitos desses materiais
são relatórios de primeira mão de eventos, conforme ocorreram.
Relatórios Diários do FBIS, 1941-1974 – um complemento essencial aos Relatórios
Diários do FBIS 1974-1996 – é uma fonte indispensável para visões de décadas de uma
história mundial turbulenta. Texto completamente pesquisável pela primeira vez, os
Relatórios Diários do FBIS, 1941-1974 apresentam registros bibliográficos individuais de
cada relatório e eventos destacados para auxiliar os pesquisadores estudantes.

Materiais traduzidos formam um recurso característico da língua
inglesa
Sem traduções os pesquisadores devem limitar seus projetos de pesquisa a fontes
primárias em idiomas que compreendem ou devem contar totalmente com fontes
secundárias. Traduzidos conforme o necessário, esses materiais de língua inglesa,
cuja ampla maioria tem origem em outros idiomas, constituem um recurso vital para
estudantes de estudos de área e estudos internacionais, de ciências políticas e história
mundial.

Uma gama de relatórios de mídia de cada região do FBIS
Digitalizados a partir da cópia em papel original e em microfilme de alta qualidade, este
acervo definitivo on-line, disponível exclusivamente no Readex, apresenta transcrições
completas da África, Ásia e do Pacífico, da China, da Europa Ocidental e do Leste, da
América Latina, do Oriente Médio e da União Soviética.
Os Relatórios Diários do FBIS 1941-1974 oferecem perspectivas nacionais e ocasionalmente locais sobre tópicos referentes à Segunda Guerra Mundial e sobre a Aliança Axis,
dos novos países islâmicos do Oriente Médio, da criação de Israel, do Muro de Berlim,
do colonialismo da África, do apartheid, da Guerra Fria, da Crise de Suez, do começo da
Era Espacial, das Guerras da Coreia e do Vietnã, da interação Leste-Oeste e muito mais.
Oferecem também visões sobre personalidades como Salvador Allende, Fidel Castro,
Winston Churchill, Ngo Dinh Diem, Fraçois Duvalier, Mohandas Gandhi, Adolf Hitler, Muhammad Ali Jinnah, Rohollah Khomeini, Nelson Mandela, Imre Nagy, Joseph Stalin, Mao
Tse-Tung, Chaim Weizmann e muitos outros.
Para obter mais informações ou para obter um teste do produto, entre em contato
com a Readex pelo telefone 800-762-8182 ou pelo e-mail sales@readex.com
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