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EDITORIAL
Neste nosso primeiro
contato
do ano, trazemos importantes
notícias. A nova
plenária para o
exercício de 2013
foi
empossada
em 4 de janeiro
com perspectivas voltadas à defesa da categoria dos
profissionais economistas, procurando, também, propiciar estímulos aos
estudantes do curso de graduação em
economia.
Para esta edição, Ainda, durante a
plenária, foram aprovadas as contas
do exercício de 2012. Na coluna Perfil
apresentamos uma entrevista com o
economista Kanitar, um dos fundadores do nosso CORECONPR, cujo currículo e experiência profissional apresentam algumas das possibilidades de
atuação dos economistas dentro do
mercado de trabalho.
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Na segunda reunião plenária demos
posse à primeira diretoria do Corecon
Acadêmico Paraná, assunto já bastante debatido e formatado para integrar
e ouvir os acadêmicos dos cursos de
graduação em economia, promovendo
a inserção destes estudantes nas atividades correlatas e inerentes à profissão, facilitando maior conhecimento
sobre as possibilidades profissionais
através de cursos e eventos promovidos pelo CORECONPR e pelas instituições de ensino do Paraná.
Este ano estamos lançando nova
edição de um dos mais tradicionais
eventos voltados para os profissionais
economistas, o Prêmio Paraná de Economia e, junto com o BRDE abrimos
oportunidades para análises e estudos
econômicos importantes para nosso
Estado.

o CORECONPR enviará um fiscal para
participar ativamente da pauta de revisão e reformulação da Consolidação
da Legislação da profissão do economista, que acontecerá na sede do COFECON, em Brasília.

impacto e proporcionaram fortes mudanças na economia paranaense. Também
é desse período a construção da Rodovia do Café, integrando o norte produtor
agrícola ao porto de Paranaguá.

Lembramos a todos que possuem registro de estudante que devem providenciar sua renovação anualmente até
o encerramento do curso, quando poderão, assim, efetuar seu registro definitivo como profissional economista.
Acompanhem as novidades e eventos
do Corecon através das redes sociais.

Carlos Alberto Gandolfo
Economista e Presidente do CORECONPR

Para reforçar a fiscalização, estamos
contratando novo profissional aprovado em concurso público. Além disso,
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Crepaldi, Cascavel - Leandro Salvador
dos Santos, Cornélio Procópio - Orlan-
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Para falar sobre o mercado de trabalho do
economista, o CORECON/PR convidou Kanitar Aymoré Saboia Cordeiro, economista com 40 anos de experiência profissional. Conselheiro do Conselho Federal de
Economia (COFECON), Kanitar é formado
em Economia pela Universidade Federal
do Paraná - UFPR, com especialização em
Análise Econômica e Finanças pelo Conselho Nacional de Economia/FGV, Rio de
Janeiro, e Curso de Administração Pública
e de Empresas pela UFPR.
Assim que concluiu o curso de economia,
Kanitar procurou ingressar no mercado
de trabalho. Nessa época, segundo ele,
não havia espaço na iniciativa privada: “O
empresário dificilmente estava preparado
para receber esse tipo de profissional,
pois a maioria das empresas eram pequenas e familiares, além de conservadoras.
As oportunidades que se ofereciam estavam ligadas ao magistério ou a órgãos
públicos”.
Recém-formado, Kanitar prestou concurso para ingressar na Companhia de
Desenvolvimento Econômico do Paraná
(CODEPAR), onde atuou por 10 anos. O
período na Companhia lhe agregou muito
conhecimento, pois participou ativamente dos processos de transformação, apoio
e modernização de órgãos do governo
do Paraná voltados à infraestrutura. São
exemplos a criação da atual SANEPAR, a
reestruturação da então quase falida COPEL (hoje responsável pela matriz energética do Estado), da Telecomunicações
do Paraná S.A. – TELEPAR (hoje privatizada), da CELEPAR (processamento de
dados), dentre outras que tiveram grande

A CODEPAR operou como financiadora e
indutora do processo de industrialização,
abrindo incentivos para empresas que,
em sua maioria, eram familiares e de
pequeno porte, modernizando-as e facilitando acesso à compra de máquinas e
equipamentos. Muitas foram realocadas
de áreas centrais de Curitiba para a Cidade Industrial. Kanitar participou desse
processo de transformação. Mais tarde, a
CODEPAR transformou-se em Banco de
Desenvolvimento – BADEP, que destinava
financiamentos para estudos que facilitaram o crescimento de setores produtivos,
como, por exemplo, o sucroalcooleiro. O
economista tinha um papel importante, o
de avaliar a viabilidade econômica desses
empreendimentos: “Foi uma oportunidade ímpar, que me colocou à frente da
realidade de mercado, rico aprendizado”,
ressalta.
A CODEPAR também desenvolveu programa de qualificação de seu corpo técnico,
em especial os economistas. Para isso,
investia em seu desenvolvimento profissional, enviando-os para cursos no país
e no exterior. Nesse período Kanitar frequentou o curso de pós-graduação (1.100
horas) em Análise Econômica e Finanças
pelo Conselho Nacional de Economia/
FGV, no Rio de Janeiro. “Esse curso me
capacitou para um melhor desempenho
da função de economista e enriqueceu
meus conhecimentos”, comenta. O economista passa a ter melhor preparo para
realizar a análise de projetos de viabilidade econômica direcionados às empresas
que buscavam financiamento para seus
empreendimentos, seja de ampliação,
modernização ou de novas unidades de
produção. Ele cita como exemplo, a Frimesa na área de alimentos. Lamentavelmente todo esse processo de mudanças e
desenvolvimento econômico que o Paraná
vivia foi interrompido com a extinção do

BADEP, ocorrida no governo Álvaro Dias e
consequente desmonte de toda a estrutura desenvolvimentista, inclusive os quadros técnicos formados naquele período.
“Hoje faz muita falta. O Paraná deixou de
ter um instrumento ágil e moderno de fomento à industria e à agricultura e de ferramentas para continuar desenvolvendo
sua infraestrutura de produção”.
Visão do mercado
A vivência de 10 anos na CODEPAR/BADEP fez com que Kanitar passasse a ter
ampla visão do funcionamento do mundo empresarial, além da experiência que
adquiriu no desenvolvimento de projetos
de viabilidade econômica. “Quando deixei o banco, permaneci no magistério,
como professor do Curso de Economia
da UFPR. Optei também por atividade
como profissional autônomo, criando a
KM Consultores, realizando trabalhos junto a empresas, e também desenvolvendo projetos para a obtenção de recursos
para Prefeituras, destacando-se Araucária
e Campo Largo, e o Porto de Paranaguá”.
O economista comenta ainda que atualmente a profissão é mais conhecida do
que quando iniciou na atividade, “agora
está muito mais fácil de vender a ideia do
profissional de economia do que há 10 ou
20 anos“.
Oportunidades de atuação
Segundo Kanitar, o economista hoje tem
um espaço no mercado que antes não tinha, graças ao reconhecimento dos amplos e variados conhecimentos proporcionados pela sua formação acadêmica. Este
profissional pode atuar em assessoramento a empresas privadas, seja no ramo
de prestação de serviço, industrial ou na
área agrícola. “No agronegócio, para produzir e trabalhar com produtividade, não
basta apenas conhecimento em agronomia ou veterinária, mas principalmente a
visão de conjunto, envolvendo a preparação de projetos de viabilidade econômica,
mercado, forma de produção e logística.”
Segundo ele, o mercado também oferece
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oportunidades para a prestação de serviços de assessoria econômica e financeira
para a área jurídica, incluindo atuação em
assistência técnica e perícia no âmbito do
judiciário. Também na análise, avaliação
e preparação de planos de recuperação
judicial e extrajudicial de empresas, como
definido pela Lei 11.101 de 9.02.2005.
Ensino x Mercado de Trabalho
O economista enfatiza a importância da
especialização profissional para atender

NOVA DIRETORIA
um mercado de trabalho cada dia mais
segmentado. “O que temos hoje nos cursos de economia é a dificuldade de ajuste do currículo à realidade do mercado,
especialmente pelo rápido avanço em
todos os campos de conhecimento. Essa
defasagem pode ser suprida, de forma dinâmica, através de uma ação específica,
que pode ser proporcionada por cursos
de especialização. As próprias instituições de ensino podem ter essa iniciativa, como meio facilitador de preparação
complementar do economista para as ne-

cessidades e exigências do mercado de
trabalho”, recomenda Kanitar. A exemplo
do que ocorre em outras profissões, a especialização hoje é indispensável, finaliza.
Kanitar Aymoré Saboia Cordeiro
Economista e Professor da UFPR

Corecon Acadêmico Paraná é criado
para integrar os estudantes de economia

Os estudantes de economia do Paraná
ganharam representatividade perante
a classe dos economistas. No dia 5
de abril aconteceu a cerimônia oficial
de posse dos conselheiros e primeira
diretoria do CORECON ACADÊMICO
PARANÁ. A posse aconteceu no auditório do Conselho, com a presença do
presidente Carlos Alberto Gandolfo, do
vice-presidente Celso Machado e dos
conselheiros do CORECONPR, e ex-presidentes, Kanitar Aymore Saboia
Cordeiro e Luiz Rubin.
E no dia 7 de abril os conselheiros
empossados realizaram a 1ª Reunião
Plenária para eleger o presidente e o
vice-presidente. Foram eleitos o estudante da Universidade Estadual de
Maringá, Rafael Oberleitnar Crozatti
(presidente) e o estudante Vitor França Cândido, da Universidade Federal
do Paraná, para vice-presidente.
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O CORECON ACADÊMICO PARANÁ
vem para estreitar os laços entre o
Conselho Regional de Economia e os
estudantes dos cursos de graduação
em Ciências Econômicas, das IES do
Estado do Paraná, destacando a importância das ações que buscam a efetiva participação do economista na valorização profissional, na defesa e no
desenvolvimento da sociedade, através do corpo docente das instituições
do Estado. Esse projeto é uma iniciativa do ex-presidente do CORECONPR, o
economista Eduardo Moreira Garcia, e
foi conduzido pelo conselheiro Guilherme Hossaka.
Conselheiros Efetivos (2013 – 2014)
Acadêmicos: Vitor França Cândido,
Marina Castagnaro, Ana Karolina Leite
Marcondes, Temidayo James Aransiola, Dione Marcio Vendrame e Luiz Fer-

CORECONPR promoveu posse da nova diretoria

nando Silva de Jesus.
Conselheiros Suplentes (2013-2014)
Acadêmicos: Luiz Gustavo Cordeiro
Juvenal, Ioji Paul Valença Barrett, Gislaine Aparecida Soboleski, Daiane Cristina Da Costa, Vinicius Mora Casari e
Dyego Fernando Barros Ribeiro
Conselheiros Efetivos (“Tampão” 2013)
Acadêmicos: William Eidt, Rafael
Oberleitnar Crozatti, Renata Aparecida Mathias da Silva, Gabriella Scarlet
Oliveira, Gustavo Henrique Leite de
Castro e Cristiano Aparecido De Souza
Policartif.
Conselheiros Suplentes (“Tampão”
2013)
Acadêmicos: Jianxuan Li, Artur Kendi
Clemente, Jonathan Diego Dill, Ezan
Doraci da Silva, Ana Maria Marvulle
Goffredo e Caroline Todeschini.

No dia 22 de fevereiro, o Conselho
Regional de Economia do Paraná (CORECONPR) realizou a solenidade de
posse de sua nova diretoria no Lizon
Curitiba Hotel. Na presença de convidados, autoridades e membros da
entidade, o novo presidente do CORECONPR, o economista Carlos Alberto
Gandolfo, apresentou as propostas da
sua gestão, que se encerra em dezembro de 2013.
Gandolfo destacou que pretende dar
continuidade aos projetos em andamento como o Prêmio Economista Paranaense do Ano, Prêmio Paraná de
Economia, o Encontro Paranaense de
Economistas e Estudantes de Economia (EPECO), Torneio Paranaense de
Economia e EnTenda de Economia. Ele
frisou também a importância da criação do Corecon Acadêmico Paraná e
projeto apresentado pelo ex-presidente Eduardo Moreira Garcia, que tem a
finalidade de criar um vínculo maior
entre o Conselho e os estudantes dos
cursos de economia do Paraná.
Quem fez a despedida oficial foi o economista Eduardo Moreira Garcia, que
encerrou seu mandato em dezembro
de 2012. Ele desejou muito sucesso ao
novo presidente e colocou-se à disposição para auxiliar no que for preciso. A

gestão de 2013 será comandada pelos
economistas Carlos Alberto Gandolfo
(presidente) e Celso Machado (vice-presidente).
Gandolfo, que é economista e advogado, presta serviços como assistente
técnico em processos judiciais nas esferas federal e estadual, além de atuar
como consultor econômico e financeiro
para empresas do setor imobiliário e
ser especialista em cálculos financeiros
em questões de empréstimos e financiamentos. Já o vice-presidente Celso
Machado é empresário, diretor comercial do grupo Emac, diretor financeiro
da Aginpar (Agência de Internacionalização do Paraná), que está ligada à
Secretaria da Indústria e Comércio, é
diretor do CORE-PR (Conselho Regional dos Representantes Comerciais
do Paraná e também do SIRECOM-PR
(Sindicato Patronal dos Representantes Comerciais do Paraná, onde responde também pela presidência do
Conselho Fiscal).
Gandolfo e Machado sucedem o mandato do ex-presidente da entidade, o
Economista Eduardo Moreira Garcia e
seu vice, José Augusto Soavinsky.
Posse dos conselheiros e
delegados

Na solenidade foram empossados os
conselheiros, que representam a renovação de um terço, para o período de
2013 a 2015, efetivos e suplentes. Os
Conselheiros Efetivos nomeados foram
os economistas Celso Machado, José
Augusto Soavinski e Maria de Fátima
Miranda. Já para Conselheiros Suplentes, os empossados foram os economistas Celso Bernardo, Guilherme Hideo Assaoka Hossaka, Nivaldo Candido
da Silva e Luis Alberto Ferreira Garcia.
Para Delegados Regionais para o biênio
2013 e 2014, foram apresentados os
economistas Antonio Pereira da Silva
(Apucarana), Jesus Crepaldi (Campo
Mourão), Leandro Salvador dos Santos
(Cascavel), Orlando Batista da Fonseca
(Cornélio Procópio, José Maria Ramos
(Francisco Beltrão), Laercio Rodrigues
de Oliveira (Londrina), João Adolfo
Stadler Colombo (Maringá), Adileia Ribeiro Santos (Ponta Grossa) e Carlos
Alberto Gonçalves Junior (Toledo). As
atividades da sessão foram conduzidas
pelo Conselheiro Ario Taborda Dergint.
Não puderam comparecer na sessão
o Conselheiro Marcos Kruse e os delegados Regionais Nilson Camargo Costa (Foz do Iguaçu), Altamir Thimóteo
(Guarapuava) e Thais Oliveira Capucho
(Santo Antônio da Platina).

Registro de estudante deve ser renovado
O Conselho Regional de Economia do Paraná destaca aos estudantes que possuem registro estudantil junto à entidade, que
a renovação deve ser feita anualmente até o encerramento do curso, quando, então, poderão efetuar seu registro definitivo
como profissional economista.
Nas redes sociais

Acesse:

O Conselho Regional de Economia do Paraná – CORECONPR está nas redes
sociais, alimentando diariamente o facebook e o twitter com informações sobre a economia, além de conteúdo sobre as atividades do Conselho.

Twitter – twitter.com/@coreconparana
Facebook - facebook.com/coreconparana
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PRÊMIOS

PAUTA

As inscrições para os prêmios Paraná de Economia
e BRDE de Desenvolvimento estão abertas
dial, formas de atuação e perspectivas
futuras. A premiação total será de 10
mil reais, sendo R$ 5 mil para o 1º lugar, R$ 3 mil para o 2º e R$ 2 mil para
o 3º. As inscrições podem ser feitas
até as 18 horas do dia 20 de junho de
2013.

Estão abertas as inscrições para os
tradicionais prêmios promovidos pelo
Conselho Regional de Economia do
Paraná e Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), o
23º Prêmio Paraná de Economia e o 8º
Prêmio BRDE de Desenvolvimento do
Paraná. Dirigidos a estudantes e profissionais de economia, os prêmios são
uma iniciativa para estimular a produção científica.
O 8º Prêmio BRDE de Desenvolvimento do Paraná compreende um concurso
Encontro de economistas e
acadêmicos será no Sesc/Caiobá
Nos dias 28 e 29 de junho, o Conselho
Regional de Economia promove o 2º
Encontro Paranaense de Economistas
e Estudantes de Economia (EPECO),
no SESC/Caiobá, no município de Matinhos, Litoral Paranaense. O evento
tem como objetivo debater o mercado
de trabalho dos economistas.
FISCALIZAÇÃO 2013
Neste primeiro trimestre/2013 foi destinada uma atenção especial para empresas que possam estar executando
serviços próprios de economia e finanças sem o devido registro no órgão de
classe.
Outro ponto a se destacar, por se tratar de início de ano, são as diversas
colações de grau que ocorrem em todo
Estado do Paraná, nas diversas IES
(Instituição de Ensino Superior), nas
quais o CORECONPR tem se preocupado em estar presente, homenageando
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de trabalhos técnicos com o objetivo
de incentivar a pesquisa e a investigação econômica pelos estudantes e profissionais de economia. Nesta edição
os trabalhos deverão ter como foco o
tema “BRDE e o desenvolvimento do
Estado do Paraná”, em artigos sobre o
papel do BRDE no desenvolvimento do
Estado, focando o papel do banco na
indução do crescimento da sua economia. Os trabalhos também poderão
versar sobre o papel atual dos Bancos
de Desenvolvimento Regionais dentro
da atual realidade da economia munEm paralelo, será realizado o 3º Torneio Paranaense de Economia, com a
finalidade de estimular os estudantes
de Ciências Econômicas à prática, ao
desempenho, à competência e à solidez teórica sobre temas distintos da
economia em suas diversas áreas. No
jogo, os acadêmicos vão poder simular
a administração restrita de variáveis
macroeconômicas e estabelecer uma
proximidade com o CORECONPR.
o aluno de melhor aproveitamento no
curso.
O propósito para o ano de 2013 é o setor privado, no qual temos encontrado
alguma resistência.
Paralelamente, estamos atentos aos
concursos públicos, bem como aos setores públicos Estadual e Municipal.
Para o ano de 2013, até o momento,
para cada dia útil de trabalho foi aberto um processo de exercício ilegal da
profissão.
Reforço no quadro da fiscalização
Para reforçar a fiscalização, o CORE-

O Prêmio Paraná de Economia, instituído pelo CORECONPR na modalidade de
Monografia de Conclusão de Curso de
Graduação em Ciências Econômicas,
tem a finalidade de estimular e valorizar a produção científica, propiciar a
reflexão de alto nível sobre temas ligados à realidade da economia paranaense e à economia pura e aplicada, e
premiar os três primeiros classificados
em cada categoria de trabalho. Podem
ser inscritas as monografias para obtenção de grau de Bacharel em Ciências Econômicas referentes ao ano letivo de 2012. A premiação total será de
9 mil reais, dividida entre as categorias
premiadas, de acordo com regulamento. As inscrições podem ser feitas até
as 18 horas do dia 24 de maio de 2013.

As inscrições para o Torneio Paranaense de Economia podem ser realizadas até o dia 10 de junho através do
e-mail: torneio@coreconpr.org.br
Informações sobre o EPECO serão
divulgadas através do site www.
coreconpr.org.br e através das redes
sociais: facebook.com/coreconparana

CONPR contratou o profissional Alexandre Alves Ribeiro, aprovado por
meio de concurso público.
CORECONPR enviará fiscal para acompanhar a reformulação da legislação
CORECONPR enviará fiscal para
acompanhar
a reformulação da legislação
O CORECONPR vai enviar um fiscal
para participar ativamente da pauta de
revisão e reformulação da Consolidação da Legislação da profissão do economista. A reunião será realizada na
sede do COFECON, em Brasília, com
data a definir.

PAUTA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2013
5 de abril de 2013

Conforme a pauta previamente acordada, foram debatidos e aprovados os seguintes itens:
CORECON ACADÊMICOPR:
Em solenidade realizada no auditório do
CORECONPR, foi homologado o resultado das eleições do Corecon Acadêmico
Paraná, bem como foram empossados os
acadêmicos-conselheiros eleitos. Estiveram
presentes na sessão o ex-presidente do
COFECON, economista Kanitar A. Sabóia
Cordeiro e o ex-presidente do CORECONPR, economista Luiz Antônio Rubin.
Funcionários do CORECONPR:
O presidente do CORECONPR apresentou
a proposta de Acordo Coletivo de Trabalho
2013/2014 do SINDIFISC, para os funcionários do CORECON. Após discussão, foi
aprovada parcialmente, sendo definido o
percentual de reajuste de 8%, composto pelo INPC acumulado e aumento real,
mantidas todas as cláusulas do acordo anterior.
Comissão de Fiscalização:
O presidente da Comissão, conselheiro
José Augusto Soavinski, relatou aos presentes os processos de novos registros e
cancelamentos, nos quais foram acatadas
as recomendação de deferimentos e indeferimentos pela Plenária do CORECONPR.
Assessoria Jurídica:
O Assessor Jurídico do CORECONPR, Rafael Moro, relatou sobre a questão da multa nos processos de fiscalização nos quais
é exigido o registro. Ficou estabelecida a
aplicação de multa pelo exercício ilegal da
profissão em processos dessa natureza, independentemente da natureza da obrigatoriedade ser satisfeita ou não pelo interessado. Processos já arquivados serão assim
mantidos, e será realizada a cobrança de
anuidades apenas após a efetivação do registro profissional.

de definir os temas e palestrantes para o
evento.
5º Prêmio Economista Paranaense do
ano Aprovação do Projeto do Dia do Economista, 13 de agosto, que será comemorado com a entrega do Prêmio Economista
Paranaense do Ano.
Projeto e Comissão do EnTenda de
Economia
Será realizado no Centro de Curitiba e
nas cidades onde há Delegacias Regionais. A população será atendida nas ruas
por acadêmicos de economia, professores
e economistas. Haverá a distribuição das
cartilhas, que passarão por uma revisão de
conteúdo e serão reeditadas com a inclusão de informações sobre economia para
crianças. Ficaram designados os conselheiros Carlos Alberto Gandolfo, Carlos Magno
Andrioli Bittencourt e Kalil Karam Netto
para a referida comissão.
3º Torneio Paranaense de Economia
O 3º Torneio Paranaense de Economia será
realizando no mesmo local e período do 2º
EPECO. A dupla vencedora representará o
Paraná na Gincana Nacional, que este ano
acontecerá durante o Congresso Brasileiro
de Economia, em Manaus, Amazonas.
Comissão de Capacitação Profissional
– Calendário de Cursos para 2013
O Conselheiro Carlos Magno A. Bittencourt,
apresentou o calendário de cursos do CORECONPR para 2013, que será disponibilizado no site da entidade.
Sugestões de conselheiros:
O conselheiro Marcos Kruse sugere a realizações de melhorias em alguns serviços
e atividades do CORECONPR, como o site,

a distribuição de informações aos economistas, escalonamento efetivo de trabalhos
com as Instituições de Ensino Superior,
questões relativas à ética do economista
e videoconferência. Após discussão, foram
aceitas as sugestões.
O conselheiro Carlos Magno A. Bittencourt
sugere a realização de levantamento de
assentos a que os economistas possuem
direito nas entidades do Estado do Paraná.
Após discussão, foi aceita a sugestão.
Assuntos gerais: Notícias do COFECON
O conselheiro federal Odisnei Bega, fez um
breve resumo das atividades e novidades
ocorridas no COFECON.
Pedido de apoio financeiro
UENP - Foi homologado o pedido de apoio
financeiro para a UENP de Cornélio Procópio, voltado para o II Encontro de Pesquisa
e Extensão em Ciências Econômicas e XV
Semana de Economia CCEc – UENP/FAFICOP, no valor de R$ 1.500,00.
UFPR - Foi homologado o pedido da UFPR
de apoio financeiro para o XVI Encontro
Regional da Região Sul – ANPEC SUL 2013,
no valor de R$ 3.000,00.
Aprovação do XVIII ENESUL (CORECON/SC)
Foi aprovada a coparticipação do CORECONPR na realização do XVIII ENESUL.
Solicitação do CORECON/PI
A plenária aprovou o pedido do CORECON/
PI para utilização de conteúdo da cartilha
EnTenda de Economia: Dicas para o Consumo Consciente, desde que sejam citadas
as fontes.

Eventos do CORECONPR:
23º Prêmio Paraná de Economia
O presidente Carlos Alberto Gandolfo informou os conselheiros presentes sobre a
confirmação da parceria com o BRDE para
realização do 8º Prêmio BRDE de Desenvolvimento, em conjunto com Prêmio Paraná. Ficou também definido que o lançamento dos prêmios será na Universidade
Estadual de Londrina, no dia 3 de maio e a
entrega dos prêmios no dia 30 de agosto,
na Universidade Estadual de Maringá.
2º Encontro Paranaense de Economistas e Estudantes de Economia
O evento será realizado no SESC, em Caiobá, nos dias 28 e 29 de junho de 2013.
A comissão do evento ficou encarregada
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