EDITORIAL
Há pouco mais de um ano, a economia norte-americana, então considerada a
mais sólida do planeta, sucumbiu às especulações do mercado financeiro. A crise,
que começou no setor imobiliário, varreu o sistema bancário e produtivo. Nada
parecia conter seus tentáculos. O mundo completamente interligado, globalizado,
sentiu os efeitos, e as previsões iniciais eram catastróficas – ninguém sairia ileso.
Restava apenas minimizar os estragos.
Enquanto líderes políticos se reuniam para entender o que aconteceu, a
comunidade acadêmica mundial agia. Há tempos as vozes dissonantes do meio
acadêmico alertavam para o inevitável: a mundialização econômica, financeira, política
e da informação apresentava sinais de desgaste. Não se pode crescer
desmedidamente, sem nenhum planejamento. E graças à ciência, sempre estimulada
pelos desafios, sabe-se hoje que não só existem saídas, como há soluções em
andamento.
Nesta edição da Revista Uniara, os leitores poderão conhecer os arranjos
locais que permitiram a certas regiões contornar as turbulências do colapso financeiro.
Há ainda um ensaio lúcido sobre a globalização e seus novos atores. Aproveitando
o ensejo, um texto trata do papel das organizações não-governamentais ambientais,
que acabam ocupando um espaço que deveria ser preenchido pelo Estado, na
tentativa de amenizar os estragos do crescimento desordenado.
Para avaliar o nível de preocupação das empresas em relação ao meio ambiente,
um estudo analisou balanços sociais de grandes companhias e aponta quanto vem
sendo investido nas questões ambientais, e como isso pode repercutir, por exemplo,
no combate de epidemias de doenças como a dengue.
Isso é só uma pequena amostra desta edição da Revista Uniara, que ainda
traz, na íntegra, os resumos de todos os trabalhos apresentados no Fórum de
Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente – Política, Legislação e Gestão
Ambiental, realizado em novembro passado pelo Programa de Mestrado em
Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente da Uniara, que foi um sucesso.
Imperdível.
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Editor
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