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Santarena é eleita Personalidade Econômica de
2021, pelo COFECON

Nos últimos anos, Denise Gentil se tornou referência para os economistas do
Pará e do Brasil

Por: Manoel Cardoso

Um ano depois da economista santarena, Denise Lobato Gentil, ganhar o prêmio
"Mulher Economista 2020", ela foi eleita "Personalidade Econômica do Ano
2021".

A honraria tem como finalidade nobilitar os economistas que contribuíram para
o desenvolvimento da ciência econômica e da profissão de economista.

Filha de Abelardo Gentil (já falecido) e Marita Lobato Gentil, proprietários da
antiga Casa Feliz, Denise conta com vasto conhecimento na área de economia.
Nos últimos anos, ela se tornou referência para os economistas do Pará e do
Brasil.

SAIBA MAIS

Em Nota divulgada no dia 15 de dezembro de 2021, o Conselho Federal de
Economia informou que promoveu o Prêmio Personalidade Econômica do Ano
2021. Tal honraria tem a finalidade de nobilitar os economistas que
contribuíram para o desenvolvimento da ciência econômica e da profissão de
economista nas vertentes teórica ou aplicada, com destaque no cenário nacional
ou internacional, nas áreas do conhecimento científico, educacional, cultural e
profissional.



O procedimento da premiação consistiu em quatro fases. Na primeira, foram
selecionados nomes indicados ao prêmio em consulta prévia aos conselheiros
federais efetivos e os Corecons. Na segunda, em sessão plenária, o Cofecon
formou, por meio de votação secreta, lista décupla com nomes de economistas e
seus respectivos minicurrículos, os quais foram comunicados e deram o aceite
para concorrer à premiação. Na terceira, os Corecons, por meio dos respectivos
Plenários, formaram lista tríplice dentre a lista a que se refere a fase anterior. Na
quarta e última fase, entre os 3 (três) nomes mais indicados pelos Corecons, o
Cofecon definiu em votação secreta na sessão plenária, com mais da metade dos
votos, a Personalidade Econômica do Ano 2021, qual seja: Denise Lobato
Gentil.

Dessa forma, temos a satisfação de comunicar que o seu nome foi escolhido
entre um dos finalistas no Prêmio Personalidade Econômica do Ano 2021.
Portanto, registramos nossos reconhecimentos em relação aos relevantes
serviços prestados para o desenvolvimento econômico, a partir da disseminação
de conhecimento e técnica econômica.

HISTÓRICO DE SUCESSO

Durante a 699ª Sessão Plenária do Cofecon, realizada nos dias 24 a 26 de
setembro de 2020, Denise foi escolhida a ganhadora do prêmio "Mulher
Economista 2020". A solenidade de entrega da honraria ocorreu no ano de
2021, em Brasília.

Denise Gentil possui Doutorado em Economia pelo Instituto de Economia da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), mestrado em Planejamento do
Desenvolvimento pela Universidade Federal do Pará (1986) e Bacharelado em
Economia pelo Centro de Estudos Superiores do Estado do Pará (1981).
Atualmente é Professora Associada 4 do Instituto de Economia da Universidade
Federal do Rio de Janeiro nas disciplinas de Macroeconomia e Economia do



Setor Público. Pesquisa na área de macroeconomia, com concentração em
política fiscal, seguridade social e desenvolvimento econômico.

SOBRE O PRÊMIO

O Prêmio Mulher Economista é uma honraria destinada a nobilitar as
economistas que contribuíram para o desenvolvimento da ciência econômica e
da profissão de economista nas vertentes teórica ou aplicada, com destaque no
cenário nacional ou internacional, nas áreas do conhecimento científico,
educacional, cultural e profissional.

O procedimento teve início com a formação de lista décupla com nomes de
mulheres economistas, escolhidos pelo Plenário dentre as indicações da
comissão Mulher Economista e do grupo de trabalho Responsabilidade Social e
Economia Solidária. Na segunda fase, os Conselhos Regionais de Economia
escolheram três nomes dentre a lista enviada, podendo incluir mais um. As mais
votadas foram Leda Paulani, Eveline Barbosa e Denise Lobato Gentil. Entre as
três, o plenário do Cofecon elegeu Denise Gentil como Mulher Economista
2020.

Link para a matéria original:

http://www.portalsantarem.com.br/noticias/conteudo/santarena-e-eleita-personalidade-econo

mica-de-2021-pelo-cofecon/105789

http://www.portalsantarem.com.br/noticias/conteudo/santarena-e-eleita-personalidade-economica-de-2021-pelo-cofecon/105789
http://www.portalsantarem.com.br/noticias/conteudo/santarena-e-eleita-personalidade-economica-de-2021-pelo-cofecon/105789

