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Aristeu e Flávio Almeida
Gabriela Flores
Cidadão de destaque no século XX, humanitário de visão ampla, Rômulo Almeida era uma homem inconformado com o
subdesenvolvimento e as desigualdades. Chegou a ser chamado de “construtor de sonhos”. Foi figura marcante nas
transformações econômicas, sociais e políticas que impactaram o Brasil.
Baiano de Salvador, Rômulo (1914-1988) graduou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Bahia e chegou a ser
assessor econômico de Getúlio Vargas. Com a habilidade para formar e motivar equipes de técnicos e colaboradores,
Rômulo foi um dos responsáveis pela criação da Petrobras e de planos que serviram de base para a Eletrobrás e o Banco do
Nordeste.
No início dos anos 1960, Rômulo Almeida foi secretário-geral da Associação Latino-Americana de Livre Comércio e
membro do Comitê dos Nove da Organização dos Estados Americanos (OEA). Também elaborou o projeto da Companhia
de Energia Elétrica da Bahia (Coelba).
Com o objetivo de estimular o estudo e a pesquisa de caráter econômico diretamente aplicado ao desenvolvimento regional
das Micros e Pequenas Empresas e acadêmicos do Nordeste, o Instituto Rômulo Almeida de Altos Estudos
(IRAE) realizam o Prêmio Rômulo Almeida de
Desenvolvimentos do Nordeste 2014.
O coordenador do Centenário de Rômulo Barretto de Almeida, Flávio Almeida, e o presidente do instituto, Aristeu
Almeida – sobrinho e irmão de Rômulo – visitaram Barreiras para estimular a participação da população. Eles conversaram
com alunos da Uneb para estimular inscrições no Concurso Público de Monografia Rômulo Almeida.
“Foi uma receptividade muito boa, diga-se de passagem, houve grande interesse da população em meio a grandes
festas como a Copa do Mundo e ExpoAgro. A universidade está cheia, mostrando que os alunos estão comprometidos com
seus afazeres acadêmicos. O concurso vai buscar nos acadêmicos, as ideias inovadoras para a região”, disse Flávio.
O coordenador do centenário ficou impressionado também com o potencial dos micros e pequenos empresários. “O prêmio
para os empreendedores visa identificar os arranjos produtivos e inovadores da região. Se o Brasil precisa gerar emprego e
diminuir a desigualdade social, o prêmio pretende incentivar esses arranjos”, disse.
Aos 86 anos, Aristeu visita diversas cidades levando o testemunho de quem conviveu com Rômulo Almeida e
mantendo viva a memória do irmão. “Foi secretário da fazenda de Balbino e foi quem fez o planejamento do governo
Balbino. Na Comissão de Planejamento Econômico, Rômulo reuniu as pessoas mais conhecedoras aqui da Bahia e fez uma
série de empresas pioneiras para o desenvolvimento do Estado. Foi o primeiro planejamento estadual já feito no país”,
relatou o presidente do instituto.
Seguindo a ideia de premiar o conhecimento, que tanto era defendido por Rômulo, a apoiadora do concurso de
monografia, a Instituição Getúlio Vargas, dará uma bolsa de R$ 23 mil em um curso de pós-graduação. Já os
empreendedores receberam um planejamento técnico e econômico para que seja implantada, a ideia da empresa vencedora.
As inscrições estão abertas. Para mais informações, os interessados deverão acessar o site
http://www.jornaldosaofrancisco.com.br/concurso-premia-o-conhecimento-de-jovens-e-empreendedores/#.VChrFfldXT8
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www.centenarioromuloalmeida.com.br.
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