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Sudene presta homenagem a Ignácio Rangel e Rômulo Almeida
Fonte: Ascom / Sudene

A homenagem será através de um seminário em comemoração aos cem anos de nascimento dos dois
economistas, a ser realizado no próximo dia 15, na Federação das Indústrias da Bahia (FIEB), em
Salvador (BA).
A programação do evento conta com duas mesas de debates. Na primeira, que leva o nome de Ignácio
Rangel e será realizada pela manhã, estarão em discussão "A dialética do desenvolvimento do capital
no Brasil: a rebeldia necessária", "Ignácio Rangel e o pensamento econômico brasileiro" e "As
alternativas para o Nordeste do Brasil no contexto de uma economia globalizada", comandadas,
respectivamente, por Fernando Pedrão (professor da Universidade Federal do Recôncavo Baiano e
Presidente do Instituto de Pesquisas Sociais), Ricardo Bielschowsky (professor da UFRJ e membro da
Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe) e o senador Inácio Arruda, integrante da
Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado Federal. A coordenação da mesa caberá a Dulce
Pandolfi, do Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento.
A mesa da tarde, intitulada Rômulo Almeida e coordenada por Aristeu Almeida, do Instituto de Altos
Estudos Rômulo Almeida, contará com as palestras "A contribuição de Rômulo Almeida ao
pensamento desenvolvimentista no Brasil", "Rômulo Almeida: usina de ideias pelo progresso da
Bahia e do Brasil e grande paladino pelo fim da ditadura militar e pela redemocratização da Bahia e
do Brasil", além de "Boêmios cívicos", a serem proferidas por Helena Lastres (assessora da
presidência do BNDES), Fernando Alcoforado (professor universitário e consultor nas áreas de
planejamento estratégico, planejamento empresarial, planejamento regional e planejamento de
sistemas energéticos) e Marcos Costa Lima (Departamento de Ciência Política da Universidade
Federal de Pernambuco/UFPE), respectivamente.
O evento contará, ainda, com a Conferência Magna "A contemporaneidade de Ignácio Rangel e
Rômulo Almeida", sob a responsabilidade do vereador Waldir Pires. Angela Nascimento,
coordenadora técnica do projeto de preservação e disponibilização do acervo produzido pelo Conselho
Deliberativo da Sudene (Procondel), responsável pela organização do seminário, destaca que
"inovadores, como Celso Furtado, no que diz respeito à questão do desenvolvimento regional e da
economia brasileira, Ignácio Rangel e Rômulo Almeida contribuíram intensamente para o
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desenvolvimento do país, com ênfase no Nordeste, razão pela qual a Sudene não poderia deixar de
somar-se as justas homenagens, que certamente serão muitas".
Link de acesso: http://www.sudene.procondel.org/CemAnosNascimento.aspx
Mais Notícias
Postado em 12/05/2014 às 16h39

http://www.sudene.gov.br/notices/207-sudene-presta-homenagem-a-ignacio-rangel-e-romulo-almeida

2/2

