O que os psicanalistas querem saber
da crise e dos mercados de capitais?
Já analisamos a "crise" que se abateu sobre o mundo de diversos ângulos; agora parece
necessário, aos psicanalistas, melhor compreensão dos mercados de capitais. “Trata-se
simplesmente de saber de que história a gente fala... .... A mais-valia é, então, o fruto dos
meios de articulação que constituem o discurso capitalista”, J. Lacan (Séminaire XVI, pg 37).
Faz parte da formação auxiliar de um psicanalista: filosofia, lógica, sociologia, história, etc.
Curiosamente, não, matérias econômicas.
O IPLA fará uma imersão de conhecimento nos aspectos econômicos da crise e suas ainda
repercussões futuras. Convidou, para dar um curso, neste final de semana, alguém do
mercado de capitais, de forte formação intelectual, que compreende as questões dos
psicanalistas e pode lhes aportar novos subsídios.
Trata-se do advogado-parecerista Luiz Forbes, que foi presidente da Brazilian-American
Chamber of Commerce, Inc., New York; diretor da BM&F, representante da BM&F e da
Bovespa em Nova York ; presidente da Aim Brazil Corp., New York, e diretor da CVM.
Atualmente: membro (e ex-presidente) do Conselho de Supervisão da BSM - BM&FBOVESPA
Supervisão de Mercados; membro da Câmara de Arbitragem da BM&FBOVESPA.

Mercados Financeiros e Crises Macroeconômicas in a Nutshell
Pontos a Ponderar para Psicanalistas
Tópicos Principais











Mercados Financeiros: distinguindo alhos de bugalhos
Os inacreditáveis números dos mercados de derivativos e a sua inegável importância
Mas não são tais mercados pura e simples jogatina?
E o que há de errado em jogos inteligentes?
Friedman e a criação dos derivativos modernos
Non omnibus licet...
O nó borromeu dos mercados
Como conduzir bem a caravana sem cuidar dos C.A.M.E.L.S.?
1929, 1984, 1987, 2008/2009... E daqui pra frente? Mar de almirante, novas marolinhas
ou um tsunami terminal?
A volta ao estádio de Glass-Steagall, a quebra definitiva do espelho, o uso consciente
da espingarda de Douglas? Ou nada disso?

Três Palestras:
Sexta-feira, dia 29.1, das 20h15 às 22h15
Sábado, dia 30.1, das 10h15 às 12h15
Sábado, dia 30.1, das 16h15 às 18h15

Local: sede do IPLA: Rua Augusta, 2366, casa, 2.
Valor da inscrição, exclusiva para membros do IPLA: R$ 250,00, com Claudia. (Não membros
poderão se inscrever, na medida da disponibilidade de lugar e sendo convidado por um
membro)
Haverá uma atividade extra de introdução ao tema, por Ariel Bogochvol, sobre o livro "Survivre
aux Crises", de Jacques Attali, na sexta-feira, das 19 às 20h.
Confirme a sua inscrição o mais breve possível.
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