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NOTÍCIAS DO CENTRO CELSO FURTADO
Foi um ano de grandes dificuldades para o Centro Celso Furtado, que contava, desde a
sua criação há 12 anos, com contribuições anuais de quatro sócios patronos (BNDES, Caixa
Econômica, Petrobras e Eletrobras), que financiavam suas atividades e participavam do seu
Conselho Deliberativo, que decidia sobre essas atividades. Tendo perdido essas contribuições
essenciais com a mudança da linha política do governo após o golpe, teve que cortar drasticamente seu pessoal e suas despesas, contando com a consciência cidadã, a competência especial e a disposição edificante dos dois únicos funcionários que restaram: o Coordenador-Geral
Executivo, Glauber Carvalho, e a bibliotecária, Aline Balué, e, ainda, a acolhida salvadora do
Clube de Engenharia, presidido por Pedro Celestino, que cedeu o espaço necessário para a
nossa Administração, antes oferecido pelo BNDES.
Não posso deixar de citar o trabalho contínuo e eficaz, a presença dinâmica e animadora
daquela que representa a alma do Centro, que foi sua criadora junto com o Presidente Lula, a
incansável Rosa Furtado. Assim também é importante reconhecer o mérito dos diretores e conselheiros, presididos pela sabedoria de Samuel Pinheiro Guimarães, que trabalham sem nenhuma remuneração, incluindo, sem falsa modéstia e com muito orgulho, o meu próprio nome como
diretor-presidente.
Prejudicada sua atividade no primeiro semestre, pela mudança física da Administração e
pelo corte de pessoal, ainda assim o Centro Celso Furtado conseguiu realizar as atividades que
haviam sido aprovadas pelo Conselho Diretor para o ano corrente, consentâneas com os objetivos e as prioridades que norteiam sua ação.
Assim é que garantiu a publicação dos dois números anuais da nossa revista, Cadernos do
Desenvolvimento, com artigos selecionados, editados com competência por Carmem Feijó, contendo, o último deles, número 21, a ser lançado logo em dezembro, uma interessantíssima entrevista com o grande líder sulamericano, o ex-presidente Mujica do Uruguai.
Além da Revista, publicou quatro livros de grande interesse para o debate sobre o desenvolvimento, a saber: “Como os países ricos ficaram ricos...e por que os países pobres continuam
pobres”, do economista norueguês Erik Reinert, que ilumina com muita clareza e com razões e
argumentos tirados da história econômica de vários países, o debate sobre liberalismo e intervencionismo; “Complexidade Econômica”, do economista paulista Paulo Gala, com uma nova
perspectiva de abordagem do processo de desenvolvimento (ambos publicados em associação
com a Editora Contraponto); ”Perspectivas Asiáticas”, uma cativante coletânea de artigos e matérias, organizada pelo nosso diretor Marcos Costa Lima, vinculados à ascensão econômica e
política do continente asiático, especialmente da China; e, o quarto, “Amazônia Brasileira e PanAmazônia”, um conjunto rico de artigos que refletem as intervenções realizadas na ano passado,
no Congresso Internacional do Centro Celso Furtado, em Manaus, sobre o tema que intitula o
livro.
Cada um deles foi lançado em debates sobre o seu conteúdo, com a participação de professores e acadêmicos de destaque em nossas universidades.
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Ademais das publicações, foram realizados três seminários sobre temas relevantes para o
nosso desenvolvimento, quais sejam: 1. Sobre a crise econômica do Estado do Rio de Janeiro,
em colaboração com a Universidade Federal Fluminense, no auditório da Faculdade de Economia, em Niterói; 2. Sobre Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente, em colaboração com a
Universidade Federal de Roraima, em Boa Vista, dando sequência ao debate, que instauramos
como prioridade do Centro, sobre o desenvolvimento da Amazônia; 3. Sobre o tema “Qual desenvolvimento quer o Brasil”, outra prioridade à qual dedicamos uma atenção permanente, desta
vez em colaboração com a Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, com
apresentações da melhor qualidade; e faremos um quarto seminário, ainda em Novembro, no
Rio, sobre Meios de Comunicação e indústria cultural.
Em Belo Horizonte, junto com o seminário, lançamos o primeiro Boletim do Observatório
da Indústria do Centro Celso Furtado, uma atividade coordenada pelo Professor Marcelo Arend,
da Univ. Federal de Santa Catarina, à qual dedicamos grande prioridade, em vista da importância maior que o Centro atribui ao setor industrial para o desenvolvimento nacional, e do processo
de perda de vigor e de qualidade tecnológica por que vem passando a nossa indústria há várias
décadas.
Faremos, ainda, nos últimos dias de novembro, uma retomada dos nossos requisitados
mini-cursos sobre Desenvolvimento, em São Luiz do Maranhão, onde pretendemos desenvolver
novas atividades no próximo ano, em colaboração com a FAPEMA.

Devo registrar, ainda, pelo seu significado relevante, a visita que fiz, como presidente do
Centro Celso Furtado, à Universidade Federal do ABC, em São Bernardo do Campo, onde proferi palestra com debates sobre o tema da democracia e do desenvolvimento, e tive oportunidade de conhecer o projeto altamente inovador daquela universidade, e os animadores resultados
que vem obtendo, inspirando reformas profundas, no mesmo sentido, em outras universidades
brasileiras, em busca do modelo da nossa Universidade do século XXI.
Registro, também, a participação que terei, nesta próxima semana, como presidente do
CICEF, no seminário que será realizado em Santana do Livramento (BR)- Rivera (URU), pela
Unipampa em conjunto com a Univ. do Uruguai, no qual o Presidente Mujica receberá o título de
Doutor Honoris Causa, da nossa Unipampa, e eu participarei de um debate com o o Prof. Gerardo Caetano da Univ do Uruguai, sobre os Desafios da América Latina no tempos atuais. Uma
iniciativa duplamente admirável, pelo título ao Presidente Mujica e pela colaboração entre a universidade brasileira e a uruguaia, extremamente promissora.
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