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Abertas inscrições para Fórum BNB
O Banco do Nordeste do Brasil (BNB), em parceria com a Associação
Nacional de Pós-graduação em Economia (Anpec), abre hoje (1°) as
inscrições para o Fórum BNB de Desenvolvimento 2009 / XIV Encontro
Regional de Economia. O evento, que este ano dará ênfase aos 20 anos do
Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), será realizado
entre os dias 16 e 17 de julho, em Fortaleza.
Segundo o superintendente do Escritório Técnico de Estudos Econômicos do
Nordeste (Etene), do BNB, José Sydrião de Alencar, o objetivo do Fórum é
mobilizar a comunidade acadêmica e política em torno de questões relevantes
para o desenvolvimento regional. Participam do encontro estudantes,
professores, economistas, iniciativa privada, ONGs, autoridades políticas,
empresários e promotores de políticas de desenvolvimento em âmbito nacional
e regional.
A programação do encontro inclui os painéis “Bolsa Família e Crediamigo:
inserção produtiva”, “Cenários para o Nordeste no novo contexto nacional e
internacional” e “Desenvolvimento do Nordeste como Projeto Nacional”. O
Etene participa com a sessão especial de “Instrumentos de intervenção no
Nordeste e com as mesas sobre avaliação do FNE e estudos regionais. Por
meio de sessão especial também participa a Anpec, com o tema “A crise
financeira e as repercussões sobre a economia real: uma análise (pós)
keynesiana”.
Na oportunidade, será lançado o livro “Microcrédito, Mistério Nordestino e o
Grammen Brasileiro”, do professor Marcelo NERI, da Fundação Getúlio Vargas
(FGV). Publicada pela FGV, com apoio do BNB, a obra traz um estudo
aprofundado do microcrédito, suas características, princípios, mecanismos
utilizados, bem como sua contribuição para inclusão social, combate à pobreza
e redução das desigualdades de renda.
Durante o Fórum, haverá ainda a entrega dos prêmios BNB de Economia
Regional e de Talentos Universitários, contemplando os melhores artigos
científicos e monografias previamente inscritos. Além disso, serão divulgados
os nomes dos alunos de cursos de doutorado e mestrado contemplados com
auxílio financeiro para elaboração de suas teses e dissertações.
A participação nos debates é gratuita, e os interessados podem se inscrever
até o próximo dia 13, preenchendo ficha de inscrição disponibilizada na página
do Banco na Internet (www.bnb.gov.br). O Fórum BNB de Desenvolvimento é
realizado anualmente, desde 1995, em comemoração ao aniversário do Banco
do Nordeste, que completa 57 anos, no próximo dia 19 de julho.

