
Agradecimentos

Os Encontros Nacionais sobre Mercados Financeiros, Política

Monetária e Política Cambial apenas >e tornaram possíveis graças ao

apoio, na primeira versão do projeto, do então diretor da EPGE/FGV.

professor Mario Henrique Simonsen. O professor Simonsen não ape-

nas abrilhantou, com suas participações, o primeiro, segundo c terceiro

encontro*, como também incentivou e mobilizou-se pessoalmente para

garantir o sucesso dessa iniciativa. Em particular, cabe registrar que a

participação do professor Simonsen no terceiro encontro já se deu a

custa de grande sacrifício pessoal, cm função de sua saúde, então bas-

tante debilitada. Não obstante, uma vez mais, sua participação, sempre

pontual e precisa, marcou profundamente o debate e o encaminha-

mento das idéias ao longo dos demais painéis.

Institucionalmente, cabe inicialmente citar o apoio da FGY a tal

empreitada, em particular da direção da EPGE, bem como da presidência.

\ íce-presidencia e da direção-geral da FGV. O apoio administrativo pres-

lado pelo* orgãos de apoio da FGV. bem como pelos funcionários e esta-

giãrios da direção de pesquisas da EPGE, cujo titular assina este prefácio,

foi também fundamental.

No primeiro encontro, em 1994, contamos com a profícua

associação com a Câmara de Comércio Americana e com o Instituto

Brasileiro dos Executivos Financeiros (Ibef), bem como com o empe-

nho pessoal de seus diretores, respectivamente Augusto Diniz Júnior e

Arv S. Graça Filho.
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Os eventos não teriam sido possíveis sem a participação cki>

entidades de apoio, devidamente listadas no inicio de cada encontro.

Por último, mui não com menor importância, cabe o agradeci-

monto a todos aqueles que trouxeram suas idéias, seus estudos >cus

conhecimentos e suas convicções para tais eventos, os palestrantes, media-

dores e presidentes de mesa, devidamente relacionado* no início de cada

encontro. Em particular, cabe mencionar a presença constante da presi-

dência c diretoria do Banco Central aos debates, bem como de mini-tro^

de Estado c demais representantes do setor público, que nos honraram

com suas exposições. Ilustres professores e ex-alunos da EPGE e dc outros

centros de ensino nacionais e internacionais, profissionais, de renome do

setor privado, ex-participantes de cargos públicos dc rcle\o. a todos estes

que prestigiaram os encontros, os agradecimento1- deste organizador, em

nome da Escola de Põs-Graduação em Economia da Eundação Gctulio

Vargas.
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