agradecimentos

Este é o último número do ano de 2007 e, ao mesmo tempo, o que
encerra as atividades da Comissão Executiva da revista HE&HE, formada por Sônia Regina Mendonça, Clélio Campolina Diniz e Maria
Alice Rosa Ribeiro. Durante a gestão da comissão foram elaborados o
número 2 do volume IX (jul-dez. de 2006; lançado em j u n / 2 0 0 7 ) e os
dois números de 2007 do volume X.
Nesta breve nota gostaríamos de agradecer em primeiro lugar aos
autores que confiaram seus artigos à HE&HE e aos pareceristas que
dedicaram seu tempo e sabedoria para avaliar os artigos submetidos à
HE&HE.
Agradecemos à colaboração de Luiz Carlos Soares na organização do
número 2 de 2006 e à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São
Paulo, FAPESP, pelo auxílio financeiro. O parecer FAPESP ressaltou os
temas abordados na revista "[...] com bastante competência, apresentam
grande diversidade e referem-se aos séculos X I X e X X , conformando
denso mosaico que decerto provocará o interesse de amplo conjunto
de pesquisadores, professores, alunos e demais interessados."
Nos três números lançados em 2007, contamos com a colaboração
dedicada, competente e carinhosa de Nancy Barros de Castro Faria na
revisão gramatical dos textos; de Lili Maschio, na editoração eletrônica
e de Clô e de Glória, da Manga Ilustração e Design Gráfico, na elaboração da capa e das páginas introdutórias e finais. A elas agradecemos à
dedicação e à compreensão e paciência com os nossos constantes atrasos
financeiros.

Agradecemos ao Diretor da Faculdade de Ciências e Letras da
UNESP, Campus de Araraquara, Professor Dr. Cláudio Gomide, que
incluiu os serviços gráficos cedido aos três números da nossa revista na
agenda das atividades comemorativas dos 50 anos da FCL/Ar. Sem este
auxílio nossa tarefa teria sido, sem dúvida, muito mais árdua.
Não podemos deixar de registrar nossos agradecimentos aos funcionários da Gráfica da FCL/Ar: Afonso Teixeira Doria; Benedito Jesus de
Paiva; Bento Carlos Bonavina; Dario Guilherme Pessoa de Azevedo;
Janaina Claudia Torres Barbosa; José Luiz Mem; Luis Carlos Carvalho;
Luis Antonio Gomes da Silva; Martinho Baptista Câmara; Moisés Ares
e Valdir Avelino Held, que envidaram todos os esforços para que a revista estivesse pronta no VII Congresso Brasileiro de História Econômica
e 8 . Conferência Internacional de História de Empresas em Aracaju.
Para finalizar desejamos à nova Comissão Executiva da revista, composta por Renato Leite Marcondes, Sônia Regina Mendonça e Alexandre
Cunha, sucesso na empreitada!
a

Maria Alice Rosa Ribeiro

