
AGRADECIMENTOS

O seminário Desenvolvimento Regional do Nordeste nasceu de um encontro
de professores e pesquisadores, membros do Centro Celso Furtado, que aceitaram
integrar o comitê científico do evento: a Tania Bacelar, Marcos Costa Lima, Jair do
Amaral Filho, Carlos Brandão, Ricardo Ismael, Marcos Formiga, o agradecimento
superlativo. Tão logo se esboçaram as linhas da programação, o Banco do Nordeste
do Brasil aderiu ao projeto, possibilitando-nos trazer pesquisadores estrangeiros que,
na Índia e na França, há muitos anos se debruçam sobre o desenvolvimento regional:
a José Sydrião de Alencar Jr., então superintendente do Etene/BNB, nosso
agradecimento pelo patrocínio. A Universidade Federal de Pernambuco foi parceira
de primeira hora, oferecendo-se para acolher o seminário no seu Centro de
Convenções: sem a professora Solange Coutinho, pró-reitora de extensão, Miriam
Vila Nova Maia, chefe da divisão de apoio institucional,  Elizabeth Sacramento, a
organização do seminário teria sido muito mais difícil. Na Fundação Joaquim
Nabuco contamos com a generosa colaboração de Isabela Chaves Cribari e de
Hamilton Monteiro, que nos facilitaram a projeção, no cinema da Fundaj, do
documentário “O Retorno”, em presença de seu diretor, Rodolfo Nanni. A Nanni
e a José Mariani, diretor de “O longo amanhecer – cinebiografia de Celso Furtado”,
agradecemos a ida ao Recife e a oportunidade que nos deram de levar aos
participantes seus dois comoventes documentários. 

O regente João Batista de Coimbra Silva Barbosa dirigiu o Coral que honrou
a sessão de abertura. A pesquisa documental coordenada por Marcos Costa Lima
contou com o entusiasmo dos jovens pesquisadores Anderson Matias Cardozo,
Antônio Henrique Lucena Silva, Augusto Wagner Teixeira Jr, Diogo Moura,
Renan Cabral da Silva e Rodrigo Santiago. A exposição “Celso Furtado: vocação
Nordeste (1958-64)”, que resultou da pesquisa, foi idealizada por Amelia Paes.
Fernando Rodrigues assegurou com a competência de sempre a infraestrutura
das viagens e hospedagem dos convidados brasileiros e estrangeiros. A eles,
nosso muito obrigado. 
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