28/9/2014

Solenidade marca centenário de Rômulo Almeida | SEPLAN BA - Secretaria do Planejamento do Estado da Bahia

SEPLAN | Secretaria do Planejamento

Institucional

Planejamento

Home

Sistemas

Editais

Publicações e Artigos

Territórios de Identidade

Sala de Imprensa

Fale Conosco

Números da Bahia

Links

PPA Municipal

NOTÍCIAS - 19 DE AGOSTO , TERÇA-FEIRA

Solenidade marca centenário de Rômulo
Almeida
Figura marcante no cenário econômico da Bahia e do Brasil, Rômulo Almeida estaria completando 100 anos no
dia 18 de agosto de 2014. Para marcar a data, foi realizada durante a tarde uma sessão solene na Assembleia
Legislativa da Bahia, que contou com a presença do secretário de Planejamento da Bahia, José Sergio Gabrielli,
representando o governador Jaques Wagner.
A solenidade integrou as homenagens realizadas em
conjunto com o Instituto Rômulo Almeida de Altos
Estudos (Irae) para fortalecer a memória do economista
baiano, que deixou como legado importantes marcos de
desenvolvimento para a Bahia, como a idealização do
Polo Industrial de Camaçari, do Porto e do Centro
Industrial de Aratu. Na solenidade, o secretário José
Sergio Gabrielli ressaltou o espírito visionário e
empreendedor de Rômulo Almeida, destacando que as
suas ideias para as transformações econômicas, sociais e
políticas orientam os caminhos da sociedade até os dias
de hoje.

Wilson Cano fala sobre
planejamento e política
econômica
Estudioso das questões do
desenvolvimento econômico, o
professor Wilson Cano, do Instituto
de Economia da Unicamp (SP),
também eleito Personalidade
Econômica do Ano de 2013 pelo
Conselho Federal de...

Projeto SWAp Bahia realiza
Seminário de Gestão de
Águas

Homenagem a Rômulo Almeida

“O período pós Rômulo Almeida nos coloca uma série de
desafios. A indústria deixa de ser o único vetor de
crescimento e outras áreas como o comércio e os serviços também tornam-se fundamentais para esse
processo de integração e distribuição de renda nas regiões”, analisou Gabrielli. Ele acredita que as ideias de
Rômulo ainda são bastante atuais na medida em que o papel do Estado continua importante para apoiar o
crescimento da economia. “Rômulo contribuiu para aparelhar o Estado com os elementos necessários para que
o desenvolvimento planejado se transformasse uma realidade. Foi nesse processo que nasceram agentes
importantes como o Banco do Nordeste, o BNDES e a Petrobras, que até hoje tem um papel fundamental no
país”, avalia.
A sessão solene foi presidida pelo deputado estadual Álvaro Gomes, que assina o projeto de lei que visa
transformar o nome do Polo Industrial de Camaçari em Polo Industrial Rômulo Almeida. A mesa contou ainda
com as presenças do vereador Waldir Pires; do presidente do Instituto Rômulo Almeida de Altos Estudos (Irae),
Aristeu Almeida; de Eduardo Almeida, filho de Rômulo Almeida; do presidente do Tribunal de Contas do Estado,
Inaldo Paixão, e do superintendente do Banco do Nordeste na Bahia, Jorge Antônio de Oliveira.
Aristeu Almeida, irmão de Rômulo Almeida, apoia a mudança do nome do Polo Industrial de Camaçari. “Sua
contribuição para a Bahia e o Brasil é inegável, por isto, a mudança no nome seria uma justa homenagem”,
afirmou Aristeu. Ele destacou ainda a trajetória de Rômulo desde o nascimento, em Salvador, até a faculdade
de direito cursada na Ufba na década de 30, e depois o seu trabalho em diversas entidades públicas e privadas
do país.

Durante o mês de setembro, 10
municípios baianos sediarão
seminários de capacitação de
Agentes Voluntários da Água (AVA).
O primeiro deles aconteceu ontem
(10), em Capim Grosso (distante
268...

Exportações baianas
crescem 9,1% em agosto
As exportações baianas em agosto
atingiram US$ 812,8 milhões,
superando em 9,1% igual mês do ano
passado. O crescimento das vendas
de derivados de petróleo em 95,4%,
principalmente para...

Gabrielli participa da
solenidade de posse do
novo reitor da Ufba
O secretário do Planejamento da
Bahia, José Sergio Gabrielli,
participou ontem (8) da solenidade de
posse do novo reitor da Universidade
Federal da Bahja (Ufba). Numa
concorrida cerimônia, que...

LEGADO – O baiano Rômulo Almeida teve uma atuação de destaque na área de planejamento e
desenvolvimento econômico através da geração de emprego e distribuição de renda nas regiões do país. Sua
visão para a expansão do Nordeste permitiu a concepção não só do complexo industrial de Camaçari, que já
tem mais de 35 anos, mas também de importantes agências e empresas consideradas estratégicas para o
Brasil, tais como a Petrobras, a Eletrobras, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e
o Banco do Nordeste (BNB).
Em 1957, Almeida foi nomeado vice-presidente da Rede Ferroviária Federal. Depois, quando nomeado
Secretário da Economia, elaborou o projeto da Companhia de Energia Elétrica da Bahia (Coelba). Criou e
presidiu o Fundo de Desenvolvimento Agroindustrial da Bahia, hoje Desenbahia, e a Comissão de Planejamento
Econômico do Estado (CPE), hoje SEI.
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Essas são as publicações mais
recentes.
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