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Em homenagem ao Centenário de Rômulo Almeida, o IRAE
20 promove seminários em Santo Antônio de Jesus
MAI

20/05/2014 12:07 Postado por Elaine Brito

O Coordenador do Seminário em homenagem ao Centenário do Instituto Rômulo Almeida de Altos Estudos (IRAE),
Flávio Almeida, em entrevista a rádio Andaiá FM, falou sobre a realização de encontros com o objetivo de divulgar o
Prêmio Rômulo Almeida de Desenvolvimento do Nordeste, voltado para os micros e médios empresários Nordestinos.
Um dos objetivos do encontro é conhecer as produções que estão sendo desenvolvidas de modo satisfatório pelos
empresários, com o intuito de dissemina-los em outras regiões do país. Para os estudantes que desejam ampliar os
conhecimentos adquiridos durante o período de formação, o IRAE, propõe a participação em um concurso de
monografia.
Flávio salientou que Rômulo Almeida, mesmo não sendo natural de Santo Antônio de Jesus, tornou-se um filho do
município devido aos anos em que a família residiu na cidade. “No governo Getúlio Vargas teve a oportunidade de
projetar empresas de grande importância para o cenário econômico do Brasil, a exemplo da Petrobras, Eletrobrás e
Banco do Nordeste”, comentou.
Os seminários tiveram início em Santo Antônio de Jesus, a partir das 9 horas desta terça-feira (20), no Hotel Vila das
Palmeiras e se estenderão em uma turnê pelas cidades de Serrinha, Feira de Santana, Paulo Afonso, Barreiras,
Vitória da Conquista e Ilhéus.
A iniciativa do Instituto, agregado a várias instituições comprometidas, visão a valorização do ser humano e de suas
inovações, a fim de replica-las em outras regiões. “Isso faz com que empreendimentos daqui e de outros estados
possam estar influindo no desenvolvimento”, salientou.
Questionado sobre o concurso de monografias, Flávio explicou que consiste na valorização de monografias que
estejam apoiadas nas teorias empresarias de Rômulo Almeida. O aluno que tiver interesse em saber mais sobre a
iniciativa, deverá comparecer no saguão da Pousada para inteirar-se sobre os detalhes.
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