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PRÊMIO CELSO FURTADO DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL - 4ª EDIÇÃO:
HOMENAGEM A MILTON SANTOS

Maiores informações: http://www.mi.gov.br/web/premio-2016/apresentacao

MAIS UM MESTRE EM DESENVOLVIMENTO
REGIONAL PELA FACCAT
No dia 20 de julho, às 14 horas, na sala E 303, o mestrando Daniel Urbim defendeu sua
dissertação, intitulada “CRESCIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE
GRAVATAÍ A PARTIR DA IMPLATAÇÃO DE UMA MONTADORA DE
VEÍCULOS AUTOMOTORES”. A banca foi composta pelos professores doutores Carlos
Fernando Jung (Orientador), Mario Riedl (FACCAT) e Maria Maira Picawy (FACENSA).
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LIVROS PARA DOWNLOAD

Disponível em:
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/20170705_politicas_de_inov
acao.pdf

Disponível em: http://dowbor.org/blog/wp-content/uploads/2012/06/Dowbor-Juros-_pdf-comcapa.pdf

JOSEPH E. STIGLITZ E MARK PIETH – SUPERANDO
A ECONOMIA PARALELA – LADISLAU DOWBOR
Um artigo demolidor e muito bem
documentado sobre os paraísos
fiscais, por parte de dois
especialistas, tanto Mark Pieth por
seus estudos, como Joseph E.
Stiglitz que começou a luta com
os fluxos ilegais quando era
economista-chefe
no
Banco
Mundial. O ponto de partida é
simples:
enquanto
houver
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territórios onde os recursos ficam em sigilo e não pagam impostos, ou não precisam explicar
origem, os recursos financeiros fluirão naturalmente nesta direção. A desorganização é
compreensível: “A globalização resultou em uma economia global, mas não em um governo
global.” O estudo mostra que não se trata de dinheiro que escapa do sistema e se esconde, e
sim de um mecanismo que deforma o conjunto do sistema que passa a trabalhar na opacidade.
Leitura essencial, a Friedrich Ebert presta um excelente serviço ao apresentar este estudo em
português. Lembremos que o Brasil tem em paraísos fiscais mais de 500 bilhões de dólares.
Acesse o artigo em: http://dowbor.org/blog/wp-content/uploads/2017/04/17-Stiglitz-PiethParaisos-fiscais-33p.pdf

EVENTOS

Mais informações: http://sober.org.br/congresso2017/

Mais informações: http://www.unisc.br/site/sidr/index.html

Maiores informações: www.unioeste.br/eventos/conape
ou pelo e-mail: conapebeltrao@gmail.com
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Matinhos – Paraná
Prazo para envio de trabalhos:
01/07/2017 a 01/08/2017
Divulgação dos trabalhos aceitos:
a partir de 01/10/2017
Maiores informações:
www.sbdts.com.br

Maiores informações: http://www.enanpege.ggf.br/2017/
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I Jornada de Estudos Étnicos e Migrações: perspectivas
históricas e atuais

Maiores informações: https://gtestudosetnicosem.wixsite.com/gtestudosetnicos
Aba Eventos – I Jornada de Estudos Étnicos e Migrações: perspectivas históricas e atuais

Maiores informações: http://coloquio2017.paginas.ufsc.br/
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FACCAT CONVIDA

As Faculdades Integradas de Taquara (FACCAT) promoverão, no dia 29 de julho de
2017, a FACCAT TRAIL RUN, tendo o Campus da instituição como sede do evento: Av.
Oscar Martins Rangel, 4500 (ERS 115), Taquara/RS. O evento terá como padrinho o atleta de
Ultramaratonas Trail Run MANUEL LAGO (foto ao lado), que é graduado em Educação
Física (CREF 727-RJ) e com pós-graduação em Biomecânica e Marketing. Manuel também é
especialista em Treinamento Físico para Forças Especiais e em Corridas de Montanha de
Longa Distância, com larga experiência em provas trail run de longa duração nacional e
internacional, sendo uma das principais referências do esporte no Brasil.
No dia 29/07/2017, junto ao Centro de Eventos, local da largada/chegada, às 9h30min,
será realizado um briefing técnico sobre a prova com a presença dos diretores técnicos e do
ultramaratonista Manuel Lago. É recomendável que, principalmente, os atletas dos trajetos
longo de 31,3km e médio 14km participem, para dirimir dúvidas e se informarem das
características da prova e possíveis alterações para segurança dos atletas.
O evento terá percursos de 31,3 km (longo), 14 km (médio) e 6,8 km (curto) para a
corrida individual, 6 km para a caminhada e corrida infantil. A largada será nas dependências
da FACCAT sob qualquer condição climática, com chegada no mesmo local.
Maiores informações: https://trailrun.faccat.br/

Links interessantes:
www.mi.gov.br/desenvolvimento-regional
repositorio.ipea.gov.br
www.finep.gov.br
www.portalinovacao.mct.gov.br
www.abdi.com.br
www.fnq.org.br
www.ipea.gov.br

www.fee.rs.gov.br
www.anprotec.org.br
www.badesul.com.br
www.brde.com.br
www.bndes.gov.br
www.observadr.org.br/portal
www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/home

Caso você tenha alguma contribuição para nosso informativo, envie um e-mail para
marcosdhein@faccat.br, andressasantos@faccat.br ou mestradodr@faccat.br. Desejamos a
todos uma ótima leitura e até o informativo 12 do Mestrado em Desenvolvimento Regional.
Atenciosamente,
Prof. Dr. Marcos Paulo Dhein Griebeler – Professor do Programa de Pós-Graduação em
Desenvolvimento Regional – PPGDR FACCAT
Prof. Dr. Mario Riedl – Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento
Regional – PPGDR FACCAT
Andressa Soares dos Santos – Assistente da Vice-Direção de Pesquisa e Pós-Graduação
FACCAT
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