EDITORIAL
O número 07 do boletim Economia & Tecnologia começa com o simpósio “Avaliação
e Perspectivas do Governo Lula”. O primeiro texto do simpósio é do ex-ministro e professor
titular da EESP-FGV, Luiz Carlos Bresser-Pereira que discutiu o tema “A Macroeconomia da
Estagnação Brasileira” num seminário realizado no auditório do Setor de Ciências Sociais
Aplicadas da UFPR no dia 22 de novembro do corrente ano. Na seqüência, os economistas
José Luis Oreiro e Lucas Dezordi fazem um balanço da política macroeconômica adotada no
primeiro mandato do governo Lula, a qual esteve baseada no tripé superávit primário - metas
de inflação - câmbio flutuante, herdado do segundo mandato do Presidente Fernando
Henrique Cardoso. O simpósio termina com o artigo do professor Demian Castro da UFPR.
Na parte de economia paranaense devemos destacar o artigo de Luciano Nakabashi,
Márcio Cruz e Fábio Scatolin sobre as causas da crise do agronegócio e as perspectivas
futuras da agropecuária no estado do Paraná.
Uma novidade introduzida neste número do boletim Economia & Tecnologia é a
coluna de “Finanças e Mercados Financeiros”, a qual deverá operar em caráter permanente
nos próximos números do Boletim. Neste número contamos com a colaboração do
economista Breno Lemos, que escreve um artigo analisando o comportamento recente do
Índice Bovespa.
A seção referente a Economia e Tecnologia conta com 5 artigos, discutindo diversas
questões de interesse da área como, por exemplo, sistemas de inovação em economias
ambientais, o processo de inovação em biotecnologias, tecnologia de informação e telemática.
Com a firme convicção de que o número 07 do Boletim Economia & Tecnologia
será uma leitura útil a todos aqueles interessados na análise dos problemas da economia
brasileira, subscrevo atenciosamente,

Prof. Dr. José Luís Oreiro
Coordenador do boletim Economia & Tecnologia.
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