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Em sessão especial, economistas foram saudados como grandes contribuidores para a construção do pensamento econômico
nacional, cujas ideias ajudaram a organizar o Estado brasileiro pós-Vargas
O Senado homenageou ontem em Plenário dois dos mais
importantes economistas brasileiros do século 20: o
maranhense Ignácio Rangel e o baiano Rômulo Almeida. Eles
foram elogiados pela contribuição para a construção do
pensamento econômico brasileiro e pela concepção de políticas
de desenvolvimento que, entre outros objetivos, buscavam
integrar e desenvolver regiões mais atrasadas, como o
Nordeste.

Sessão comemora 100 anos de nascimento dos economistas nordestinos Foto: Geraldo
Magela

Os propositores da sessão, os senadores Inácio Arruda (PCdoBCE) e Lídice da Mata (PSB-BA), destacaram a importância do
resgate da memória de ambos neste ano de 2014, em que se
comemora
o
centenário
de
nascimento
dos
dois
homenageados. Além de contemporâneos, Rangel e Almeida
mantiveram estreita colaboração profissional. Seus nomes
estão ligados à 
concepção, no período democrático da Era
Vargas, do então Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico, da Petrobras e da Eletrobras, entre outras
iniciativas.

— São personalidades singulares, cujas ideias e cuja atuação deixaram marcas profundas e duradouras na história recente do
Brasil — assinalou Inácio.
Getúlio tinha por objetivo viabilizar a industrialização do país, buscando estabelecer um capitalismo de base nacional, conforme
Lídice. Por isso, criou uma assessoria econômica destinada a conceber projetos de desenvolvimento energético, diante da visão
de que esse era um ponto crucial para o desenvolvimento do país. Convidado para a função de coordenador, Almeida integrou à
equipe, entre outros profissionais, o maranhense Rangel.
— Rômulo Almeida e Ignácio Rangel não foram dois pensadores nordestinos apenas. Foram dois nomes fundamentais na
organização do Estado brasileiro pós Getúlio Vargas. Portanto, do Estado brasileiro que existe até hoje — assinalou Lídice.
Cristovam Buarque (PDT-DF) destacou a contribuição dos nordestinos na reflexão sobre o Brasil e situou, ao lado de Almeida e
Rangel, outros pensadores oriundos da região, como o também economista Celso Furtado.
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