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CONGRESSO DO CICEF

Na semana que passou, realizou-se o segundo congresso internacional do Centro Celso Furtado, com
três dias de duração, três brilhantes conferências (de José Antonio Ocampo, de Paulo Nogueira Batista e de
Deepak Nayyar) e vinte e quatro mesas de debates sobre diversos temas, tendo como questão central “O novo
Desenvolvimento e a Nova Democracia”.
Acho que não preciso ressaltar a importância dos debates, das informações, das opiniões, das idéias e
formulações que emanaram desse grande encontro. Proximamente, aos poucos, pretendo trazer para esses
Correios algumas notícias e referências sobre o rico conteúdo dessas mesas e conferências.
A última mesa, que encerrou o Congresso, versou sobre Celso Furtado que, falecido há dez anos, é
permanentemente relembrado e citado em razão da força, da clarividência, da profundidade e da largueza do
seu pensamento que, ao invés de se desatualizar com o passar do tempo, revela cada dia mais uma validade
clara e convincente, orgulhando-nos profundamente, a nós brasileiros e associados deste Centro que leva o
seu nome e se inspira nesse seu pensamento. A releitura da obra de Celso Furtado, o desvendamento de sua
evolução que vai da ênfase ao econômico dos anos 50, passando à relevância do social e do cultural nas
últimas décadas do século, até o destaque da política e da democracia nos anos dois mil, mostram a riqueza
extraordinária dos textos deste que foi o grande pensador brasileiro, não agraciado com o Prêmio Nobel por
puro preconceito contra o nosso País.
Neste curto Correio fica somente a notícia do Congresso, à qual acrescento, como informação aos
amigos, não como convite gerador de obrigações, que na próxima quinta-feira, 28, a partir das 19 horas, na
Livraria Travessa de Botafogo (Voluntários 97), estaremos lançando , eu e Antônio Frederico, meu filho, o livro
”Positivismo e Construtivismo, nas teorias do conhecimento, da sociedade e das organizações”. Todos verão
que o livro é muito mais do Antônio, doutor em filosofia, mas notarão também que tem a presença do meu
pensamento político.
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