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NESTA EDIÇÃO

Nesse momento tudo parece eco, um som
que já foi dito no passado, mas continuamos
ouvindo no presente e, se tiver sido forte, permanece por filigramas de tempo no futuro.
Abrigados em nossas casas, tudo o que acontece no mundo chega em fragmentos, pedaços
de sons e narrativas de um mundo em ruptura
para se reconstruir em cima de si mesmo, das
mesmas referências, mesmas ruas, cidades,
países, idiomas, economias, mas, ao mesmo
tempo, como uma mágica, diferente, com
distâncias, protocolos e receios. Para tentar
entender o momento, a Rumos, como um produto de seu tempo, também se recolheu e, em
função da pandemia, a presente edição é quadrimestral, e teremos mais duas trimestrais
até o final do ano.
Com essa adequação, seguimos o ritmo do
momento, que pede ação e cautela, cuidado e
coragem. Nas próximas páginas, apresentamos a forte ação do Sistema Nacional de Fomento em auxiliar o país a atravessar a crise
sanitária e econômica, com medidas de apoio
às empresas e aos empreendedores. Confira
também os artigos de executivos do Banco
Cooperativo Brasileiro, do Banco da Amazônia e da Associação Brasileira de Economia
Industrial e Inovação, que retratam programas e atitudes fundamentais nesse período.
Em especial, a reportagem de capa faz um
retrato da crise que o novo coronavírus aprofundou na economia brasileira, mas também
sinaliza algumas saídas e caminhos possíveis
para a retomada do desenvolvimento, ainda
que em cenário adverso.
Enfim, o mundo mudou, mas parece o mesmo, ouvimos o eco das nossas palavras, mas
agora parecem ter outro sentido. É um momento de ler, aprender e observar.
Boa leitura!
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