CHAPA: “CORECONPR UNIDO”
PROPOSTAS

Ampliar e estreitar o relacionamento com o interior através das Delegacias no
que se refere às ações voltadas à maior inserção e participação do Conselho
nas decisões e discussões econômicas da região;
Divulgação da profissão do economista, tornando conhecido o Projeto
enTENDA Economia, e ampliando nossa exposição na mídia;
Dar continuidade e ampliar cada vez mais o bom trabalho que já vem sendo
executado no tocante à fiscalização da profissão;
Estreitar o relacionamento com as IES com cursos de Economia do PR;
Valorizar a carreira do economista, através de cursos, encontros de
economistas, palestras na capital e no interior. Sempre no sentido de
complementar o ensino acadêmico.
Apoiar e trabalhar fortemente para que sejam realizados no Paraná, eventos
de significância ímpar para a classe de economistas como o Enesul (Encontro
de Economistas da Região Sul) em 2014 e o Congresso Brasileiro de Economia
para 2015.
Tratar junto aos Corecon’s e Cofecon das normas de trabalhos técnicos de
economistas;
Entre as diversas áreas de atuação do economista, temos a carreira acadêmica,
perícia, mediação, arbitragem, todas elas muito bem representadas pelo
Corecon-PR. Nossa proposta é estender de forma efetiva esta
representatividade aos profissionais economistas que atuam em diversos
segmentos da indústria, do comércio e da prestação de serviços, através de
uma maior aproximação com agentes econômicos e classe empresarial com o
objetivo de valorar cada vez mais o economista que atua neste segmento.
Estimular visitas técnicas à sede do Corecon com representantes do conselho e
acadêmicos do último ano do curso de economia, com o intuito de aproximar os
futuros economistas do Conselho.
Informar aos economistas do Paraná os objetivos de cada uma das funções
elegíveis no Corecon-PR: Conselheiros Regionais, Conselheiros Federais
(indicação) e Delegados Eleitores.
Propor, após detalhada exposição em 2014, consulta aos economistas eleitores
do Paraná sobre a inclusão nas propagandas de chapas, de indicados à
Presidência e Vice-Presidência do Corecon-PR.

Queremos estar mais próximo de você economista, mande sua
proposta para corecon.pr.unido@gmail.com e mostre de que forma
podemos melhor representá-los nas plenárias do Corecon-PR.

ANTONIO AGENOR DENARDI – CONSELEHIRO EFETIVO
Economista – UEM. Mestre em Engenharia de Produção - UFSC. Atualmente é
professor adjunto do Departamento de Economia da UEM. Tem experiência na área
de Economia de Empresas, com ênfase em Análise de Investimentos, Engenharia
Econômica, Elaboração e Avaliação de Projetos (Estudos de Viabilidade Econômica) e
Diagnóstico Empresarial para empresas de pequeno e médio porte. Foi Conselheiro
do CORECONPR nas gestões 2004-2006, 2007-2009 e 2011-2013 e Conselheiro
Suplente no COFECON, gestão 2010-2013.
CARLOS MAGNO ANDRIOLI BITTENCOURT – CONSELHEIRO EFETIVO
Economista. Mestre e Doutor em Engenharia da Produção – UFSC. Professor de
graduação e pós-graduação na PUCPR. Foi vice-presidente, presidente e Conselheiro
do CORECONPR. Coordenador do XIII ENESUL.
EDUARDO MOREIRA GARCIA – CONSELHEIRO EFETIVO
Economista e Mestre – UFPR. Especialista em Agronegócios pela FAE Business
School. Foi presidente vice-presidente do CORECONPR. Atua como Analista de
Projetos no BRDE. Professor de graduação e pós-graduação na Universidade Positivo.
Coordenador do I EPECO e Coordenador do XVI ENESUL.
SÉRGIO HARDY – CONSELHEIRO EFETIVO
Economista – FESP-PR. Especialista em Finanças (FAE) e Administração (FAE). Foi presidente
do CORECONPR em 2006 e 2007, participando então do Conselho Consultivo do COFECON.
Vice-presidente do CORECONPR em 2005. Iniciou carreira como profissional liberal há 20 anos,
como diretor da empresa PERITUS, ramo de auditoria, consultoria e perícia econômicofinanceira. Produtor rural no ramo de madeira. Coordenador do I e III Encontro Brasileiro de
Auditoria, Avaliação e Perícia Econômico-Financeira

EDUARDO COSENTINO – CONSELHEIRO SUPLENTE
Economista FESP-PR, Administração de Empresas pela Unitins-TO. Especialista em Gestão de
Assuntos Públicos pela PUCPR, Formação Política pelo Instituto Tancredo Neves, Prêmio
Jovem Empreendedor pela Assembleia Legislativa do Paraná em 2007, Gente em Destaque na
categoria Concorrência e Sinergia 2008, vasta experiência no mercado de telecomunicações,
conselheiro do CORECONPR 2011-2013, consultor de empresas e sócio diretor da CWC Brasil
Empreendimentos.

LUCAS LAUTERT DEZORDI – CONSELHERO SUPLENTE
Economista e Mestre – UFPR. É doutor e mestre em Desenvolvimento Econômico - UFPR.
Atualmente é Coordenador do curso de Ciências Econômicas e de Especializações da
Universidade Positivo. Foi também professor de disciplinas de economia na FAE Business
School (2001 a 2012,) UFPR (2001 a 2003) e das Faculdades Integradas Santa Cruz (2004 a
2006). Em 2007, foi professor convidado na Faculdade Fachhochschule Münster - Alemanha.

PAULO ROGÉRIO ALVES BRENE – CONSELHEIRO SUPLENTE
Economista –UEL. Professor Adjunto com dedicação exclusiva do Curso de Ciências Econômicas
da UENP. Coordenador do Curso de Ciências Econômicas da UENP (Gestão 03/2012-03/2014).
Doutor em Desenvolvimento Econômico – UFPR. Mestre em Economia Empresarial - UCAM2005.

TAKENORI OTA – CONSELHEIRO SUPLENTE
Economista – UFPR. Ex-Técnico Analista do BRDE , Consultor Financeiro, Mediador, Árbitro,
atuação na FAS Fundação de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Curitiba e na
Câmara de Mediação e Arbitragem do Paraná - CMA e Diretor Financeiro do IMA - Instituto de
Mediação e Arbitragem.

ODISNEI ANTONIO BÉGA – DELEGADO ELEITOR DO COFECON
Economista – UFPR. Atuou na Banestado Corretora de Valores de 1973 a 2000, Agente
Autônomo de Investimentos, credenciado pela CVM de 2002 a 2012, membro do Conselho de
Administração do BRDE (suplente e efetivo) de 2003 a 2010, atual coordenador da Câmara
Setorial de Economia e Finanças da ACP. Conselheiro efetivo no CORECONPR. 1992/1994 e
2000/2002, foi vice-presidente em 1993, Conselheiro efetivo do COFECON - 2011/2013, atual
presidente da Comissão de Tomada de Contas do COFECON.

KALIL KARAM NETTO – DELEGADO ELEITOR SUPLENTE COFECON
Economista – FAE Business School – 1972. Funcionário aposentado da COPEL;
Conselheiro Suplente CORECONPR 2011/2013 e com participação ativa na direção
do Sindecon-Pr.

