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Divulgação

Em um ano decisivo para o futuro do país,
a Rumos propõe, em sua já tradicional edição especial de fim de ano, uma reflexão
com a participação de importantes especialistas em temas importantes da vida
brasileira. Dessa vez, o cientista político
José Maurício Domingues e o diretor de
comunicação Tarcízio Silva debatem sobre
a influência das redes sociais no debate público brasileiro e as implicações da utilização massiva dos meios digitais para o futuro
político do país. Os artigos vêm acompanhados por um panorama do uso das redes
no Brasil e das diversas discussões que estão em curso sobre o tema.
O futuro dos bancos de desenvolvimento também foi tema de debates realizados
no Rio de Janeiro, em novembro e dezembro, sob a direção do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES). As principais discussões podem
ser conferidas nas próximas páginas.
A Rumos traz ainda, nesta edição, artigos sobre temas diversos, como a inovação
nas pequenas empresas, a desconcentração do crédito para as regiões brasileiras
e os primeiros sinais do novo governo federal. Também é possível conferir uma
experiência bem-sucedida da Agência de
Fomento do Rio Grande do Sul (Badesul)
no apoio aos municípios gaúchos.
Por fim, a seção Sistema Nacional de
Fomento retorna nesta edição, como um
mosaico da atuação das Instituições Financeiras de Desenvolvimento em todo o país.
Boa leitura!
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