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preservação ambiental. Prosseguindo, no 
ca e de cooperação inte rnacional do que 
nave. tr ipuladas àquele planeta. Resulta 
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icas de acercar-se an1plamente o humano 
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tratado regulando a matéria. 

no domínio do d ireito espacia l é p leno de 
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~ jurídica internacional , agora multipolar 
los interesses. Revela conclusivam ente o 
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~os tempos, novas ideias, maior evolução 
ritual e a tão son hada felicid ade coletiva 

eito Aeroespacial 
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arte do Pacificador" que já se enco 
Justiça Catarinense, Mestre em Ciê 
rio respeitado na comunidade cier. 
intitulado "DIREITO ESPACIAL: 1 

Trata-se, digo desde logo, ( 
obra que preenche lacuna na litera 

O livro é estruturado em du 

A Primeira Parte, dividida « 

minares de Direito Espacial", e sua 
para aqueles que desejam iniciar-SE 
ponto de vista da formação mas e t 

Isto é, ali não temos apena~ 
Direito Espacial, mas também inf( 
tual internacional e brasileira nest, 

O Capítulo I da Primeira Pa 
são expostos com clareza e objetiv 
e a Enciclopédia Jurídica até Lixo 
reito Espacial, seu conceito, fonte 
Espaço Exterior. 

No capítulo II da Primeira Pa 
tados de Direito Espacial e as Resolu 
Buhr comenta cada um dos artigos ( 
reito espacia'l. Ele próprio adverte qUI 

O capítulo III desta Primein 
si!': Alexandre Dittrich Buhr inicia 
Espaciais (INPE), passando pela , 
Nacional de Desenvolvimento da} 
completa Brasileira (MECB), o Sist 
des Espaciais (Sindae), o Programo 
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