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EDITORIAL 
 

Carta de apresentação 
 

 Neste primeiro número do Boletim de Conjuntura Economia & Tecnologia - uma 

iniciativa conjunta do Centro de Pesquisas Econômicas (CEPEC) e do Programa de Pós-

Graduação em Desenvolvimento Econômico (PPGDE) da Universidade Federal do Paraná 

(UFPR) - que tratará da conjuntura econômica do Brasil e do estado do Paraná - busca-se 

elevar o debate econômico, tanto em termos acadêmicos quanto em termos empresariais e 

políticos, com o objetivo de fornecer subsídios aos tomadores de decisão tanto do setor 

público como do setor empresarial. 

 A criação deste periódico de circulação bimestral traz à tona a questão da carência ou 

timidez do debate em torno da análise conjuntural com respeito às instituições públicas e 

privadas do estado do Paraná. Apoiando-nos na independência ideológico-partidária da 

Universidade Federal do Paraná, na excelência acadêmica do PPGDE - cada vez mais 

reconhecido a nível nacional como um dos melhores programas de pós-graduação em 

economia do Brasil - e o apoio inestimável da TECPAR, esperamos contribuir com o debate 

apresentando idéias que ajudem a melhorar cada vez mais o ambiente econômico e que a 

partir disso possamos colher os frutos do crescimento sustentado no longo prazo. 

 Em cada número esperamos contar também com as opiniões de economistas de 

renome nacional e internacional para enriquecer ainda mais as discussões. Neste primeiro 

número, o nosso convidado é o ex-ministro e Professor Luis Carlos Bresser Pereira (FGV-

SP), que faz uma perspectiva para o crescimento da economia brasileira.  

 A estrutura do Boletim de Conjuntura Economia & Tecnologia será assim formada: 

• Nível de Atividade, Inflação e Política Monetária; 
• Economia e Tecnologia; 
• Política Fiscal e Dívida Pública; 
• Economia Paranaense e 
• Setor Externo e Economia Internacional. 

Com a firme confiança de que o Boletim Economia & Tecnologia terá um papel importante 

na construção de um Brasil melhor para todos, subscrevo atenciosamente,  

 

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


