Terça-feira, 3 de Dezembro de 2019

DEBATES FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SERÁ REALIZADO NESTA TERÇA-FEIRA, DAS 14H ÀS 18H, PARA DEBATER A SITUAÇÃO DO PAÍS
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Fórum OVALE de Desenvolvimento
Econômico debate o futuro do país
Iniciativa pioneira do jornal dá pontapé inicial para outros debates temáticos que serão realizados ao longo de
2020, sobre assuntos relevantes à região e ao país, como segurança, mobilidade, economia, Judiciário e outros
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OVALE reúne especialistas
nesta terça-feira para debater
a economia do Brasil e as possibilidades de desenvolvimento, diante da pior recessão
que o país já enfrentou.
É a contribuição do jornal
com o 1º Fórum OVALE de
Desenvolvimento Econômico,
que ocorrerá no auditório do
edifício Hyde Park, no Jardim
Aquarius, região oeste de São
José, entre 14h e 18h.
Trata-se de iniciativa pioneira do jornal que irá organizar
outros debates temáticos ao
longo de 2020.
“Jornalismo é a uma atividade que produz com máxima
fidedignidade e correção um
primeiro conhecimento sobre
os fatos e fenômenos que envolvam a sociedade, sem viés
ou prismas ideológicos. Prestigiar o jornalismo é prestigiar
a democracia”, disse Fernando Salerno, diretor-presidente
de OVALE.
Ele fará a abertura do evento
juntamente com os prefeitos
de São José dos Campos e Jacareí, respectivamente Felício
Ramuth e Izaias Santana, ambos do PSDB.
A inscrição encerrou à
meia-noite desta segunda-feira na internet (forum.ovale.
com.br). A entrada é gratuita,
mas com vagas limitadas.
O evento terá transmissão
ao vivo pela página de OVALE no Facebook.
A jornalista e apresentadora
Ana Paula Torquetti, da RecordTV Vale, será a mestre de
cerimônias do evento.
“Inovação e Desenvolvimento Econômico” será a primeira palestra, da secretária de
Estado de Desenvolvimento
Econômico, Patrícia Ellen.
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Desenvolvimento. Vista de São José dos Campos; RMVale está inserida em 7 dos 12 polos econômicos criados pelo governo de João Doria
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Às 15h, o diretor de Projetos
de Investimento da Investe
São Paulo, Leonardo Ruiz Machado, falará sobre “Políticas
públicas para o desenvolvimento econômico e geração
de empregos em SP”.
Após uma pausa de 30 minutos, Marcio Alfonso, CEO da
montadora Caoa Chery, fará a
terceira apresentação.
Por volta das 17h, a palestra
de encerramento será “Cenários e Perspectivas Econômicas e Políticas”, de Luiz Carlos
Mendonça de Barros, ex-presidente do BNDES (Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social).
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PALESTRA

Mendonça de Barros analisará economia
brasileira de Lula ao governo Bolsonaro
ANÁLISE. Ex-presidente do
BNDES e doutor em Economia
pela Unicamp (Universidade
Estadual de Campinas), Luiz
Carlos Mendonça de Barros
fará uma profunda análise da
economia do país durante a
sua palestra de encerramento
do 1º Fórum OVALE de Desenvolvimento Econômico. Ele
afirmou a OVALE que analisará
o Brasil desde o que chama de
“a bolha de crescimento” que

se formou durante o governo do
ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva, em função do excesso
dos gastos e do crédito público,
até o atual momento econômico do país, sob o governo de
Jair Bolsonaro. “Esta bolha fez
o consumo crescer de forma
desordenada”. Sobre o atual governo, ele disse que a economia
adota “corte ortodoxo liberal”,
com “primeiros resultados do
ajuste fiscal já visíveis”.
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