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CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - 6ª REGIÃO - PR 
 

RELATÓRIO DE GESTÃO - EXERCÍCIO 2012 
 
 
Presidente: Economista Eduardo Moreira Garcia 
Vice-Presidente: Economista José Augusto Soavinski 
Gerente Executivo: Amarildo de Souza Santos 
 
 
1) FINALIDADES INSTITUCIONAIS DA ENTIDADE 
 
O Conselho Regional de Economia da 6ª Região – CORECON-PR, com jurisdição 
no Estado do Paraná, tem como suas principais atribuições fiscalizar a profissão de 
economista assim como organizar e manter o registro profissional dos economistas, 
conforme determinação legal dada pela Lei 1.411/51. 
 
O CORECON-PR também responde pelo registro de pessoas jurídicas que atuam 
em atividades econômicas, assim definidas no supracitado diploma legal, legislação 
complementar e resoluções emanadas do Conselho Federal de Economia 
(COFECON). 
 
Incumbe ao CORECON-PR zelar pela preservação do espaço profissional do 
economista, garantido pela legislação, o que faz através da fiscalização e ações 
judiciais específicas. 
 
 
2) PLANO DE TRABALHO E ATIVIDADES NO EXERCÍCIO DE 2012 
 
Em 2012, o CORECON-PR realizou ações administrativas para aperfeiçoar o 
trabalho desenvolvido por esta autarquia federal, buscando sempre o aprimoramento 
da forma de conduzir a administração pública e o atendimento dos interesses dos 
Economistas do Paraná. 
 
O Conselho Regional de Economia do Paraná (Corecon-PR) promoveu no dia 07 de 
junho, em Foz do Iguaçu, no Viale Cataratas, o 1º Encontro Paranaense de 
Economistas e Estudantes de Economia, que teve como tema o “Currículo e o 
Mercado de Trabalho dos Economistas”. O evento reuniu especialistas em mercado 
para discutir os rumos da profissão, entre eles, o economista e professor Carlos 
Lessa, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que abriu a programação.  
 
Além disso, este Conselho também direcionou suas atividades na realização do 
projeto contínuo de ações realizadas na ocasião das festividades do “Dia do 
Economista”, em 13 de agosto de cada ano, aniversário da Lei 1.411/51 que 
regulamenta a profissão do Economista no Brasil, com pelo menos uma atividade 
obrigatoriamente no dia 13 de agosto, para fomentar a discussão econômica como 
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também fortalecer a presença e a importância do profissional Economista na 
sociedade.  
 
3 - PRINCIPAIS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
 
3.1 – Reforma da Estrutura Interna 
 
Com a finalidade de melhorar a estrutura física do CORECON-pr, em 2012, as salas 
do auditório, cursos e recepção passaram pelo processo de reforma, com pinturas e 
aquisição de mesas, projetores e telas.  
 
3.2 – Desafetação de Bens Inservíveis do CORECON-PR 
 
Em 2012, o CORECON providenciou a desafetação de bens sem utilidade para o 
Regional, através da Portaria 014/2012, homologada na sexta reunião Ordinária do 
CORECONPR, realizada em 28 de setembro de 2013. 
 
3.3 - Processos Licitatórios do Corecon-PR 
 
No exercício de 2012, ocorreram processos licitatórios, na modalidade carta convite: 

� Carta Convite 001/2012 - Contratação de prestação de serviços de 
contabilidade, elaboração de folha de pagamento e assessoria contábil-
financeira;  

� Carta Convite 002/2012 - Contratação de Empresa Especializada em 
Assessoria de Imprensa; 

� Carta Convite 003/2012 - Contratação de serviços gráficos de impressão de 
diversos materiais; 

 
Os certames para abertura dos invólucros contendo a documentação e propostas 
ocorreram em 17 de abril de 2012 (assessoria de imprensa), 25 de junho (serviços 
de contabilidade) e 25 de julho (serviços de gráfica). 
 
Na licitação para contratação de empresa especializada para prestar serviços de 
assessoria de imprensa regular e marketing como também para elaborar um Plano 
de Comunicação para o CORECON-PR, verificou-se a participação das empresas 
Dumas e Bernardi Assessoria de Comunicação Ltda., MJ Soluções Criativas e 
14zero9 Marketing e Comunicação Ltda. Pelos valores apresentados, e não 
havendo nenhuma objeção por parte dos demais interessados, declarou-se 
vencedora do certame a empresa Dumas e Bernardi Assessoria de Comunicação 
Ltda. 
 
No tocante à licitação para contratação de empresa especializada para prestar 
serviços de contabilidade, elaboração de folha de pagamento e assessoria contábil-
financeira para o exercício de 2012, verificou-se a participação dos licitantes: a 
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empresa Ratione Valori Organização Contábil Sociedade Simples Ltda. e os 
Contadores Elisângela de Fátima Mazaroto e Luciano Homan Ferst. Pelos valores 
apresentados, e não havendo nenhuma objeção por parte dos demais interessados, 
declarou-se vencedora do certame a empresa Ratione Valori Organização Contábil 
S/S Ltda. 
 
No tocante a contratação de serviços gráficos de impressão de diversos materiais, 
houve a participação das empresas Nova Gráfica Editora Ltda., Top Graf Editora e 
Gráfica Ltda. e A. R. Weirich Centro Gráfico ME. Pelos valores apresentados, e não 
havendo nenhuma objeção por parte dos demais interessados, declarou-se 
vencedora do certame a empresa Top Graf Editora e Gráfica Ltda., a qual 
apresentou o menor preço entre os participantes. 
 
3.4 - Contratação de novo Colaborador 

 
Face o pedido de demissão do assessor jurídico Carlos Antonio Centenaro, em 
2012, o Conselho de Economia do Paraná realizou nova contração de funcionário 
para o setor, sendo contratado o Advogado Nathan Dominoni, aprovado no 
Concurso Público 001/2012 do sistema COFECON/CORECONs. 
 
3.5 - Fiscalização do CORECON-PR 
 
O Conselho Regional de Economia 6ª Região-Pr, através do seu departamento de 
fiscalização, tem procurado atuar de maneira a identificar àqueles que estejam 
desenvolvendo atividades próprias do Economista, sem o devido registro no seu 
órgão de classe e/ou àqueles que igualmente desenvolvem as atividades do 
Economista, porém possuem graduação diversa. 
 
Dentro desta metodologia, a atuação da fiscalização ocorre tanto com a Pessoa 
Física como com a Pessoa jurídica. 
 
3.5.1 - Pessoa Física. 
 
Setor Público Estadual: Acompanhando os planos de classificação de cargos com 
as funções próprias de cada um, procurando identificar irregularidades. Há de se 
destacar, que situações em que temos encontrado e entendido que merecem 
alterações, de imediato solicitamos as devidas providências de maneira a regularizar 
a luz da legislação. Por exemplo, para um determinado cargo onde as funções são 
tipicamente do profissional economista e os requisitos de escolaridade exigidas diz 
respeito a mais de uma graduação, o Corecon/Pr, tem atuado solicitando as 
correções de tal maneira que estas exigências  fiquem restrita a graduação em 
Ciências Econômicas. 
 
Setor Público Municipal: De igual modo ao executado no Serviço Público Estadual, 
temos procurado executar no Serviço Público Municipal. 
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Setor Privado: Este segmento tem uma particularidade, cargo com a terminologia 
economista, não é usual, normalmente consta como “Analista Financeiro” “Analista 
Econômico-Financeiro” e assim por diante. Motivo este, que a preocupação inicial é 
identificar as funções desenvolvidas nos diversos cargos e, deste modo 
identificarmos àquelas que são próprias do profissional Economista. Em seguida da 
identificação, solicitamos as devidas providências, que seja registro daqueles que 
estejam no exercício de maneira ilegal embora graduação em Ciências Econômicas, 
quer seja as correções para os casos que estejam sendo ocupados por profissionais 
de outras áreas. 
 
Profissionais Autônomos: Há de se mencionar também a preocupação com os 
autônomos, temos procurado acompanhar o cadastro existentes junto às prefeituras 
municipais do estado do Paraná. Também é realizado trabalho junto as varas cíveis, 
trabalhistas e Federais, para que de igual modo tenhamos acesso aos peritos que 
atuam como Economista. Quanto aos concursos públicos, acompanhamos os 
editais, sempre atentos àqueles que ofereçam vagas para Economistas ou cargos 
cujas atribuições são próprias do profissional economista. Quando detectadas estas 
situações, solicitamos providências para que o edital seja corrigido de acordo com a 
legislação vigente. Neste sentido tivemos um caso recente, onde foi oferecida vaga 
para docência, cuja graduação era Ciências Econômicas e pós-graduação em 
Administração, com a manifestação do Corecon, esta situação específica foi 
corrigida, passou-se a exigir graduação e pós-graduação em Ciências Econômicas. 
Finalmente temos procurado atender de maneira especial aos formandos, onde 
procuramos apresentar e colocar o Corecon à disposição a fim de que conheçam 
seu futuro órgão de classe. 
 
3.5.2 - Pessoa Jurídica 
 
Neste segmento, o Corecon/Pr, tem estado presente na Junta Comercial do Paraná 
e nos diversos cartórios de títulos e documentos do Estado, com o propósito e 
identificar empresas que estejam atuando dentro do campo profissional do 
Economista. Uma vez identificadas, de imediato é solicitado a regularização, através 
do registro da pessoa jurídica com apresentação de economista responsável 
devidamente registrado no Corecon. 
 
Embora o Corecon/Pr, através de seu departamento de fiscalização tenha procurado 
atuar na abrangência das  Pessoas Físicas e Jurídicas procurando preservar o 
campo de atuação do  profissional economista, ainda há muito a ser feito, motivo 
pelo qual é fundamental contarmos com apoio da categoria, informando ao 
Corecon/Pr, toda e qualquer suspeita de atividade ilegal.  
 
No decorrer do ano de 2012, até a presente data, para cada 1,94 dia útil de trabalho 
foi aberto um processo de exercício ilegal da profissão. 
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3.5.3 - Profissional que já está atuando no mercado  
 
O Corecon/Pr, tem estado atento para preservação do mercado ao profissional 
registrado em seu órgão de classe. Para àqueles que não estejam devidamente 
regularizados através de seu registro profissional, temos orientado sobre a 
legislação vigente e, nos casos não atendidos autuando através de processo de 
exigência  de registro. Nos casos de outros profissionais que estejam atuando na 
área do economista, de imediato solicitamos que alterem a área de atuação e se não 
atendidos os casos são apresentados ao Ministério Público em forma de denúncia. 
Para que seja possível desempenhar estas atividades, a fiscalização do Corecon/Pr, 
acompanha o Setor Público e Privado, os planos de cargos e as funções 
desenvolvidas. Ainda, atento aos concursos públicos, acompanhando e pleiteando 
as vagas em que o profissional economista pode participar e àquelas que são 
privativas da categoria. Merece destaque, as empresas que atuam na área do 
economista e para isso, é realizado trabalho minucioso junto aos Cartórios de Títulos 
e Documentos, Junta Comercial do Paraná, Jornais, Internet, etc. Cabe ressaltar, 
que para coibir estas ocorrências é fundamental o Corecon/Pr, contar com o apoio 
da sociedade comunicando situações que podem estar ocorrendo tais 
irregularidades. 
  
3.5.4 - Cancelamento de registro  
 
O processo de ingresso e saída de profissionais do Corecon é bastante dinâmico. 
Estas saídas ocorrem por vários motivos, falecimento, mudança de atividade, 
desemprego e remissão (70 anos para homens e 65 anos para mulheres, com 15 
anos de registro junto ao Corecon). Este setor a fiscalização tem acompanhado de 
maneira intensa, quando necessário realizando visita no local, levantando 
documentos e confirmando as informações recebidas. No período 2012 ocorreram 
127 baixas de economistas no Corecon, pelos diversos motivos mencionados. 
  
 
3.6 - Estudante do curso de Ciências Econômicas  
 
O Corecon tem estado nas Instituições de Ensino Superior, proferindo palestras 
sobre diversos temas pertinentes à área de economia e finanças, bem como 
detalhando o mercado e como o profissional economista poderá exercer suas 
atividades. Atualmente este número ultrapassa os 2000 alunos nos diversos anos 
matriculados nas 20 Instituições de Ensino Superior do Estado do Paraná, que 
oferecem o curso de Ciências Econômicas. Para estes casos a fiscalização do 
Corecon/Pr, realizou convite para os estudantes realizarem sua inscrição e desta 
forma estreitar o conhecimento com o seu órgão de classe, tomando ciência 
de cursos de atualização ofertados, palestras e as acomodações disponíveis na 
sede. Em 2012 foram realizado 400 registro de estudantes. 
  
3.7 -  Profissional que concluiu  curso  
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De igual maneira o Corecon/Pr, tem atuado convidando os mesmos agora como 
Bacharéis em Ciências Econômicas, para participarem do Corecon, através de seu 
registro temporário, considerando ainda que na grande maioria não possui nesta 
ocasião o seu diploma. Para esta situação temos levado ao conhecimento concursos 
públicos e cursos visando a atualização constante dos profissionais, com o objetivo 
de colaborar para ingresso na profissão. 
 
3.8 - Licitações 
 
Em 2012 o Conselho Regional de Economia do Paraná obteve liminar em Mandado 
de Segurança para sustar o andamento de procedimento licitatório, impetrado contra 
edital de licitação da PARANAPREVIDÊNCIA. Referido edital de concorrência previa 
a contratação de profissionais para o levantamento de passivo judicial e avaliação 
de impacto econômico correspondente, permitindo a participação de profissionais 
não Economistas. Referida decisão é o primeiro passo na luta do CORECON/PR na 
defesa das prerrogativas profissionais dos Economistas de todo o Paraná. 
  
   
4 - PRINCIPAIS AÇÕES INSTITUCIONAIS 
 
Várias atividades foram desenvolvidas, além das institucionais, razão da existência 
dos conselhos regionais. Destacamos: 2º Torneio Paranaense de Economia. O 1º 
Encontro Paranaense de Economistas e Estudante de Economia, 22º Prêmio Paraná 
de Economia e 7º Prêmio BRDE de Desenvolvimento, 4º Prêmio Economista 
Paranaense do Ano, 4ª Projeto EnTenda Economia e a reformulação da Cartilha de 
Finanças Pessoais e busca de parcerias e convênios para profissionais registrados 
no CORECONPR. 
 
Debates, no projeto Discutindo Economia foram realizados, com o intuito de levar a 
opinião dos economistas sobre temas da atualidade, de maior relevância, para o 
conhecimento da sociedade.  
 
Em parceria com o BRDE e BACEN, recebemos acadêmicos de várias Instituições 
de Ensino do Estado, para visita técnica ao BRDE, Bacen e Conselho Regional de 
Economia –PR. 
 
4.1 - 1º Encontro Paranaense de Economistas e Estudantes de Economia 

 
O Conselho Regional de Economia do Paraná (Corecon-PR) promoveu no dia 07 de 
junho, em Foz do Iguaçu, no Viale Cataratas, o 1º Encontro Paranaense de 
Economistas e Estudantes de Economia, que teve como tema o “Currículo e o 
Mercado de Trabalho dos Economistas”. O evento reuniu especialistas em mercado 
para discutir os rumos da profissão, entre eles, o economista e professor Carlos 
Lessa, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que abriu a programação.  
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Lessa falou sobre a profissão do economista e também sobre os rumos da economia 
brasileira, traçando um parâmetro com outros países no desenvolvimento. Em 
comparação com a China, por exemplo, ele disse que o Brasil está mais avançado 
em algumas áreas, entre elas, no processo de urbanização. “Hoje 80% da 
população é urbana, enquanto na China, mais da metade ainda está o campo,e eles 
terão que passar ainda por esse processo”. 
 
No período da tarde foram realizados dois painéis, um deles com o economista 
Edson Roffé Borges, do Pará, sobre “O mercado de trabalho dos economistas”. O 
outro abordou “O currículo do curso de economia e o mercado de trabalho”, com o 
economista e professor da FAE Centro Universitário, Gustavo Nunes Mourão. 
 
4.1.1 - Curso de Perícia Econômico-Financeira 
 
A programação do minicurso de Introdução à Perícia Econômico-Financeira 
encerrou as atividades do EPECO, na sexta-feira (08), com a aplicação dos 
seguintes módulos: Mercado de Trabalho do Perito e Assistente Técnico Econômico-
Financeiro; Introdução à Avaliação de Empresas em Processos Judiciais; Introdução 
à Análise de Contratos Bancários e Perícia Judicial Econômico-Financeiro 
(Exposição de Perícia – Contrato de Abertura de Crédito Cheque Especial). Os 
cursos foram ministrados pelos economistas especialistas em perícia Sérgio 
Guimarães Hardy, Elhanã Marcelino Farias, Carlos Alberto Gandolfo e João Carlos 
Leonello. 
 
Encontro de Coordenadores 
 
No dia 08 de junho, pela manhã, foi realizado o Encontro de Coordenadores, com o 
objetivo de debater as propostas apresentadas pelos palestrantes do dia anterior 
sobre o currículo do curso de economia. Os coordenadores das instituições 
paranaenses de ensino superior se reuniram e discutiram algumas propostas para 
mudanças na grade curricular, que visam: 
 

� Verificar as necessidades do mercado no qual as instituições de ensino estão 
inseridas e buscar criar uma identidade para o curso, levando em 
consideração essas necessidades; 

� Buscar inserir no currículo dos cursos de economia matérias de áreas nas 
quais o economista tem habilitação  para atuar, mas que são compartilhadas, 
concorrentes ou mesmo complementares de outras profissões; 

� As entidades representativas poderiam realizar campanhas nas escolas e pré-
vestibulares e nas empresas para apresentar o curso de economia, seus 
campos de atuação e sua importância para a sociedade, com o intuito de 
melhorar a procura pelo curso; 

� As entidades representativas deveriam emitir opiniões imediatas a qualquer 
nova notícia, evento ou ato de âmbito internacional, nacional, regional, ou 
mesmo local, com relação a assuntos de relevância econômica e política que 
tenham repercussões econômicas. 
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4.2 - Projeto Dia do Economista 
 
O projeto teve como objetivo a criação de um programa contínuo de ações 
realizadas na ocasião das festividades do “Dia do Economista”, em 13 de agosto de 
cada ano, aniversário da Lei 1.411/51 que regulamenta a profissão do Economista 
no Brasil, com pelo menos uma atividade obrigatoriamente no dia 13 de agosto, para 
fomentar a discussão econômica como também fortalecer a presença e a 
importância do profissional Economista na sociedade. 

 
A data do “Dia do Economista” é a mais adequada para incentivar os debates sobre 
o Cenário Econômico atual bem como os reflexos na Economia do Paraná e do 
Brasil. 

 
Assim, as atividades que foram propostas para a comemoração do aniversário da 
Profissão de Economista no país, necessariamente, contemplaram palestras e 
debates sobre temas ligados à Economia atual. 
 
4.3 - EnTenda de Economia 
 
Com o objetivo de valorizar e destacar a atuação do economista perante a 
sociedade, o projeto EnTENDA DE ECONOMIA, lançado pelo Corecon-PR em 
2009, tem repercutido de forma positiva perante a população e na mídia. Neste 
ano, o evento foi ampliado, com o apoio das delegacias regionais e das instituições 
de ensino superior, levando orientações econômicas para diversas regiões do 
Paraná. 
 
Tradicionalmente, realizado no mês de agosto, na data ou próxima do Dia do 
Economista, o EnTENDA DE ECONOMIA  leva orientações à população sobre 
economia doméstica, dicas de melhores formas de investimentos e o 
esclarecimento de dúvidas sobre o orçamento doméstico, através de informações 
práticas do cotidiano. 
 
Economistas, estudantes e professores de economia comemoram o Dia do 
Economista, celebrado em 13 de agosto, em prol da sociedade, contribuindo com o 
projeto EnTenda de Economia, uma iniciativa do CORECONPR para orientar a 
população para o consumo consciente. Em tendas montadas em diversas cidades 
do Estado, os consumidores puderam tirar dúvidas sobre como equilibrar as contas, 
como sair das dívidas, sobre investimentos, financiamentos de automóveis, imóveis, 
portabilidade, entre outros. As primeiras cidades a realizarem o evento foram 
Francisco Beltrão e Apucarana, que promoveram o atendimento para a população 
no dia 11 de agosto. No dia 13, o evento foi realizado em Curitiba, Cascavel, 
Londrina, Ponta Grossa e Maringá. O evento, que tem como objetivo despertar o 
interesse da população por assuntos econômicos e ainda destacar a importância do 
economista perante a sociedade, foi realizado com sucesso e grande atenção por 
parte da mídia, ganhando destaque nos principais noticiários estaduais e de cada 
região. Além dos aconselhamentos, o CORECON-PR distribuiu, com o apoio dos 
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estudantes e economistas, a 3ª edição da cartilha “EnTENDA de Economia – Dicas 
para o Consumo Consciente”, que traz orientações para auxiliar o consumidor a 
organizar suas contas, inclusive, neste ano, com informações sobre portabilidade. 
 
4.4 - Cartilha educativa do Corecon-PR para um consumo consciente 
 
O Conselho Regional de Economia do Paraná em parceria com o Departamento de 
Economia da Universidade Federal do Paraná (UFPR) reeditou a cartilha educativa 
“EnTENDA DE ECONOMIA  - DICAS PARA O CONSUMO CONSCIENTE”, e 
distribuiu gratuitamente para a população no Dia do Economista e também nas 
instituições de ensino superior do  Estado. 
 
O exemplar, traz importantes informações de como o consumidor pode equilibrar o 
seu orçamento através de orientações e dicas para que os gastos desnecessários 
sejam reduzidos, pode ser retirado nas tendas instaladas em diversas regiões do 
Paraná, no dia do evento EnTENDA DE ECONOMIA. 
 
A cartilha procura fazer uma abordagem sobre os principais temas que envolvem o 
cotidiano das pessoas e sua relação com a economia, e ainda orienta como 
pequenas medidas, se levadas em conta, podem minimizar as despesas da família, 
como por exemplo, a economia da água, de energia elétrica e compras 
desnecessárias. O material serve como um roteiro de consulta para o planejamento 
do orçamento doméstico, tomando como base a renda familiar e levando o 
consumidor a anotar todas as despesas na planilha elaborada, para que ele mesmo 
possa avaliar se está ocorrendo algum desperdício. 
 
 
4.5 - 4º Prêmio Economista Paranaense do Ano  
 
Instituído em 2009, o Prêmio Economista Paranaense do Ano chegou a sua quarta 
edição em 2012. Nele, três categorias são contempladas: “Economista Paranaense 
do Ano”, “Jornalista Econômico” e  “Economista Acadêmico do Ano”.   
 
Com a finalidade de valorizar o trabalho realizado por economistas que se destacam 
no setor acadêmico e no mercado, bem como jornalistas e comentaristas 
econômicos pelo trabalho desenvolvido pela classe, o Conselho Regional de 
Economia do Paraná - Corecon-PR realizou a entrega do 4º Prêmio Economista 
Paranaense do Ano, no dia 13 de agosto, data em que se comemorou o Dia do 
Economista. O evento que foi promovido no restaurante Madalosso,em Curitiba/PR, 
reuniu autoridades, imprensa, economistas e convidados. 
 
Aos primeiros colocados nas categorias Economista Paranaense do Ano, Jornalista 
Econômico do Ano e Economista Acadêmico do Ano foi concedido um troféu como 
homenagem pelo destaque na votação. 
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O economista e consultor econômico Carlos Artur Kruger Passos foi o grande 
vencedor da categoria Economista Paranaense do Ano, que também teve como 
finalistas os economistas Norberto Anacleto Ortigara, Secretário de Estado da 
Agricultura e do Abastecimento e Joel Malucelli, empresário do grupo J. Malucelli. 
 
Marcelo Curado, economista e professor da Universidade Federal do Paraná, 
conquistou o primeiro lugar na categoria Economista Acadêmico do Ano. Nesta 
categoria, foram finalistas os economistas Lucas Dezordi (Professor da Universidade 
Positivo e FAE Business School) e Susana Gasparovic Kasprzak (Professora da 
UNIOESTE / Cascavel). 
 
Na categoria Jornalista Econômico do Ano, José Wille, da rádio CBN e TV 
Bandeirantes, foi o homenageado com o maior número de votos. A repórter do jornal 
Tribuna do Paraná, Magaléa Mazziotti e Wilson Soler, apresentador do Bom dia 
Paraná, da RPC TV foram finalistas na categoria. 
 
 
4.6 - 22º Prêmio Paraná de Economia e 7º Prêmio BRDE de Desenvolvimento 
 
O 22º Prêmio Paraná de Economia e o 7º Prêmio BRDE de Desenvolvimento,  que é 
uma realização do Corecon-PR em parceria com o Banco Regional de 
Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE),  com o objetivo de valorizar os estudos 
desenvolvidos por estudantes de economia, economistas e professores de 
economia. 
 
Os prêmios, lançados no dia 30 de março, PUCPR em Curitiba, foram entregues no 
dia 31 de agosto, na UEPG em Ponta Grossa, como forma de estimular a produção 
científica ligada à economia paranaense pura e aplicada e incentivar a pesquisa e a 
investigação econômica pelos profissionais da área. 
 
Com objetivo de estimular e valorizar a produção científica ligada à economia 
paranaense pura e aplicada, além de incentivar a pesquisa e a investigação 
econômica pelos profissionais da área, o Conselho Regional de Economia do 
Paraná (CORECON–PR) e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul 
(BRDE) realizaram, dia 31 de agosto, o 7.º Prêmio BRDE de Desenvolvimento e o 
22.º Prêmio Paraná de Economia. 
 
A premiação foi realizada no auditório da Universidade Estadual de Ponta Grossa 
(UEPG) e, após o anúncio dos vencedores, o público presente acompanhou a 
palestra do economista e coordenador da Universidade Positivo e da graduação e 
MBA da FAE Business School, Lucas Dezordi, com o tema “O crescimento 
econômico sustentável do Brasil - uma análise da oferta e demanda agregada”. 
 
O primeiro lugar no Prêmio BRDE de Desenvolvimento, que propôs aos 
concorrentes o desafio de inscreverem um artigo sobre a análise do papel do BRDE 
no desenvolvimento do Paraná, com foco na atuação do banco na indução do 
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crescimento da economia, foi conquistado por Lucir Reinaldo Alves, com o artigo 
vencedor “O BRDE e o Financiamento do Desenvolvimento do Estado do Paraná”.  
 
Na segunda colocação ficaram Josélia Elvira Teixeira e Elcio Jean Wolf, que 
inscreveram o artigo “Uma abordagem sobre presença do BRDE como indutor da 
industrialização do Paraná no período de 1964 a 1980”, e a terceira colocação foi da 
dupla Jandir Ferrera de Lima e Augusta Pelinski Raiher, com o artigo “O BRDE e o 
Crescimento e Desenvolvimento Econômico Regional Paranaense: Evidências 
impíricas”. Os três artigos premiados dividiram o valor de R$ 10 mil. 
 
O Prêmio Paraná de Economia, que tem a finalidade de valorizar a produção 
científica e proporciona a reflexão de alto nível sobre temas ligados à realidade da 
economia paranaense e à economia pura e aplicada, teve como grande vencedor na 
categoria “Economia Paranaense” Djeison Giovan Hassemer, com o tema “Evolução 
do emprego nos municípios canavieiros frente à economia paranaense (1995-
2012)”, da Unioeste/Toledo. Já na categoria “Economia Pura e Aplicado, o primeiro 
lugar ficou com Tiago Jazynski, com o tema “Uma avaliação do desempenho de 
grandes e pequenos fundos de  investimentos em ações”. No Prêmio Paraná foram 
premiados os cinco primeiros classificados em cada categoria e o prêmio de R$ 9 mil 
foi  dividido entre os três primeiros colocados.  
 
Para exemplificar, basta citar que a monografia aqui premiada em 2011 e escrita 
pelo economista George Felipe Rezendes Tada, formado pela Universidade 
Estadual de Maringá (UEM), também conquistou o Prêmio Brasil de Economia 2 em 
2012. 
 
 
4.7 - Debates Econômicos 
 
Economistas especialistas são convidados pelo Corecon-PR para analisarem os 
impactos na economia paranaense e brasileira, dentro do programa “DISCUTINDO 
ECONOMIA”. Criado em meados de 2009, o evento tem atraiu a atenção da mídia e 
também de estudantes na análise econômica dos assuntos pertinentes ao momento.  
 
Especialistas ligados às áreas de agricultura, emprego, indústria e do segmento 
acadêmico estiveram reunidos no CORECONPR para analisar os rumos da 
economia.  
 
O Conselho Regional de Economia do Paraná (CORECONPR) realizou no dia 27 de 
novembro o evento Discutindo Economia, que contou com a participação de  
especialistas econômicos renomados para analisar “As Perspectivas da Economia 
Brasileira e Paranaense para 2013”.  
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4.8 - 2º Torneio Paranaense de Economia  
 
Estudantes do curso de economia de diversas instituições de ensino superior do 
Paraná participaram nos dias 07 e 08 de junho, em Foz do Iguaçu, de um desafio 
para testar seus conhecimentos e habilidades. O II Torneio Paranaense de 
Economia, promovido pelo Conselho Regional de Economia do Paraná (Corecon-
PR), teve como dupla vencedora os alunos da Fecilcam (Faculdade Estadual de 
Ciências e Letras de Campo Mourão), Marcelo José Francisco da Mata e Flávia 
Lazzaretti Ieger. 
 
A dupla vencedora, além de dividir o prêmio de R$ 2 mil, ficou automaticamente 
classificada para participar da Gincana Nacional de Economia, realizada entre os 
dias 12 e 14 de setembro, em Belo Horizonte (MG). 
 
Os acadêmicos da Unioeste Francisco Beltrão, William Eidt e Ana Claudia Kuntz, 
alcançaram o segundo lugar na competição e dividiram o prêmio no valor R$ 1,2 mil. 
A terceira posição ficou com os estudantes da Universidade Estadual de Maringá, 
Silvia Vilarinho Couto e Gustavo Giachini, que receberam como premiação individual 
R$ 400. A quarta colocação ficou com os alunos da Universidade Positivo, Vitor 
Manuel de Carvalho e Marciano Carlos Barreto. 
 
Além de testar os conhecimentos, os estudantes tiveram a oportunidade de 
aproximar e estreitar os laços entre as Universidades e seus estudantes, futuros 
profissionais de economia.  
 
O Torneio Paranaense de Economia consistiu na disputa por soluções de problemas 
econômicos entre duas equipes em cada partida, na qual o adversário lança, na tela 
do concorrente, situações a serem dominadas como: “aumento da taxa de juros”, 
“inflação”, “valorização da moeda”, entre outras.  
 
O torneio teve o objetivo 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. Reuniu na disputa alunos de dez instituições de 
ensino do Paraná: FAE e Positivo de Curitiba, UEPG de Ponta Grossa, Unicentro e 
UFFS de Laranjeiras do Sul, UEM e FCV de Maringá, FECILCAM de Campo 
Mourão, Unioeste de Cascavel e Francisco Beltrão. 
 
4.8.1 - Acadêmicos representaram o Paraná na Gincana Brasileira de Economia 
 
Nos dias 13 e 14 de setembro, o CORECONPR esteve representado na II Gincana 
Brasileira de Economia pelos alunos da Fecilcam de Campo Mourão, Marcelo José 
da Mata e Flavia Ieger, e pelos estudantes da Unioeste Francisco Beltrão, William 
Eidt e Ana Claudia Kuntz. A disputa, que envolveu acadêmicos de economia de 
diversas regiões do país, aconteceu em Belo Horizonte. 
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4.9 - Parceria CORECON-PR, BRDE E BACEN 
 
Para oportunizar aos acadêmicos de economia do Paraná uma visão ampla sobre a 
atuação prática do economista, o Corecon-PR em parceria com o BACEN (Banco 
Central do Brasil) e o BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul) 
tem recebido visitas programadas pelas instituições de ensino. 
 
Os acadêmicos realizam no mesmo dia, uma visita ao Bacen, onde assistem a uma 
palestra sobre a instituição. No período da tarde, se dirigem ao BRDE, onde podem 
acompanhar como são realizadas as análises de investimentos do banco, que conta 
em sua equipe com profissionais economistas. A última parada é no Corecon-PR, 
onde conhecem a estrutura do Conselho e também acompanham a uma palestra 
sobre a “Profissão do Economista”. 
 
Em 2012, foram recebidos alunos dos cursos de economia da Universidade Estadual 
de Ponta Grossa e da Unicentro de Guarapuava. 
  
 
4.10 - CORECON na Mídia 
 
O Conselho Regional de Economia do Paraná (Corecon-PR) manteve o projeto 
iniciado em 2011 nas mídias sociais por meio do Facebook, Twitter e Orkut. A 
iniciativa tem como objetivo acompanhar as tendências da comunicação e ampliar o 
seu contato junto aos economistas e com o público em geral. Por meio das mídias 
sociais, são disponibilizadas informações importantes que envolvem a economia, 
artigos de economistas, notícias da economia e as ações do Corecon-PR. Ao final 
de 2012 o CORECON alcançou 3.500 seguidores no Facebook. 
 
Os eventos realizados pelo Corecon-PR ganharam destaque nos principais veículos 
de comunicação do Paraná durante o ano de 2012. Os economistas registrados e os 
conselheiros da entidade serviram de fonte para análise dos principais fatos que 
nortearam a economia, garantindo visibilidade para o profissional e para o Corecon-
PR.  
 
O trabalho desenvolvido pela equipe de marketing e assessoria de imprensa do 
Corecon-PR colaborou para a sugestão de notícias, divulgação das ações da 
entidade e no estreitamento da relação entre o Corecon-PR os profissionais de 
imprensa. 
 
Com isto, o  Corecon-PR foi serviu de fonte para veículos em destaque na grande 
imprensa no Estado do Paraná, como Gazeta do Povo, O Estado do Paraná, Folha 
de Londrina, RPCTV, Ric/Record, Bandeirantes, E-Paraná, Portal Terra, Rádio Band 
News, Diário do Norte do Paraná, Portal IG, Revista Amanhã, entre outros. 
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4.10.1 – Novo Site do CoreconPR 
 
O CORECON-PR reformulou seu site para melhorar a navegabilidade dos 
internautas e, dessa forma, torná-lo mais atrativo. Ele está com um portal mais 
objetivo e que facilita para os economistas registrados localizarem rapidamente os 
conteúdos de seu interesse. Novos serviços também estão sendo disponibilizados, 
como o fórum de discussões, páginas das delegacias, guia de serviços, ouvidoria e 
ofertas de trabalho.  
 
Além disso, para acessar o site não será mais necessária a utilização do hífen. O 
endereço ficou: www.coreconpr.org.br  
 
 
4.11 - Cursos realizados  
 
O Conselho Regional de Economia do Paraná foi sede da realização de diversos 
cursos em 2012, na forma de apoio institucional. Os economistas e estudantes do 
curso de economia tiveram a oportunidade de aprimorar os seus conhecimentos 
através de cursos e palestras realizadas por profissionais de renome no mercado. 
 

� Curso de Créditos de Carbono, Ativo Financeiro Ambiental, Concepção e 
Mercado 

� Painel sobre a Crise Financeira Internacional 
� Perícia Econômico-financeira 

� Educação Continuada – A Valoração de Ativos da Biodiversidade 

� Preparatório para o Exame Nacional da Anpec 2012   

� Bolha Imobiliária 

� Operações de Renda Fixa – Títulos Públicos Federais 

� Debêntures 

� Consultoria Empresarial – Ponta Grossa 

� Formação de Empreendedores – Ponta Grossa 

 
4.11.1 - Sala de Cursos e Auditório  
 
A sala de cursos do Corecon-PR passou por uma reforma e está com novo 
mobiliário. O objetivo é oferecer aos economistas mais comodidade ao realizarem os 
eventos de aperfeiçoamento no Conselho. Além do novo mobiliário, a sala de cursos 
também recebeu novos equipamentos para auxiliar os palestrantes e professores na 
apresentação do conteúdo, assim como o auditório: o quadro branco fixo na parede 
e o retroprojetor.  
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4.12 – Ouvidoria do CORECONPR 
 

Em 2012 o Conselho Regional de Economia decidiu instituir a Ouvidoria, cargo 
ocupado pelo economista e conselheiro da entidade, José Augusto Soavinski. A 
Ouvidora tem a função de receber, examinar e encaminhar os elogios, reclamações, 
críticas, sugestões e denúncias e, quando justificáveis as razões do sigilo, mantê-lo 
até a finalização do procedimento. Cabe a ouvidoria sugerir ao Presidente a abertura 
de sindicância ou processo administrativo, além de poder rejeitar e determinar o 
arquivamento de reclamações e denúncias manifestadamente improcedentes, 
mediante despacho fundamentado. 
 
 
4.13 – Convênios e Parcerias. 
 
O CORECONPR em 2012, firmou várias parcerias e convênios que oferecem 
descontos e vantagens especiais para os economistas e estudantes registrados. 
 
Foram efetivados convênios com: Qualicorp (Plano de Saúde); ISAE-FGV (Cursos e 
Escolas); ADEPAR (Associação); Costa Blanca Turismo & Eventos (Agência de 
viagens);  UFPR – Departamento PECCA (Cursos); CCAA (Cursos de Inglês e 
Espanhol); Guarde Mais Self Storage (Locações); Hotel VillaReal (Hotelaria); City 
Hotel (Hotelaria); IBMEC (Cursos); ICBA – Instituto Cultural Brasil/Argentina (Cursos 
de espanhol); Granville Park (Hotelaria); ESIC – Escola Superior de Gestão 
Comercial e Marketing (Cursos); Lojas Território (Lojas). 
 

 

5 - Outras ações desenvolvidas pelo Corecon-PR no exercício de 2012 
 

5.1 - Realização de Encontros de Delegados Regionais e de coordenadores dos 
cursos de economia.  

 
5.2 - Representação do Conselho Regional de Economia do Paraná pelos Diretores 
e Conselheiros, em formaturas nos Cursos de Economia, eventos diversos junto à 
instituições públicas e privadas; 
 
5.3 - Participação ativa do vogal indicado à Junta Comercial do Paraná, economista 
Luiz Antonio Rubin. 
 
 
6 - Comissões e Diretoria 
 
6.1 - Comissão de Tomada de Contas 
 
Responsável pelo apoio à administração do Corecon-PR, através da análise 
financeira de seus Fluxos de Caixa, Demonstrativos Financeiros, Balancetes, 
Planejamento e Revisão de Orçamentos, e demais atividades inerentes. Presidente: 
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Carlos Magno Andrioli Bittencourt. Membros Efetivos: Ario Taborda Dergint e Carlos 
Alberto Gandolfo, Membro Suplente: Andréa Cristhine Prodohl Kovalczuk. 
 
6.2 - Comissão de Fiscalização 
 
Responsável pelo apoio à área de fiscalização do Corecon-PR, através do relato de 
processos de Registros e Cancelamentos. Atuou prioritariamente em defesa dos 
interesses da categoria, no Setor Público e Privado em conformidade com a Lei 
1.411/51. Presidente: José Augusto Soavinsky. Membros Efetivos: Mauricio 
Cadenas Prado, e Eduardo Andre Cosentino. Membro Suplente: Sergio Lopes. 
 
6.3 - Comissão de Licitação 
 
Responsável pela condução dos certames, através do julgamento das habilitações e 
das propostas durante o exercício de 2011. Presidente: Sergio Guimarães Hardy. 
Membros Efetivos: Amarildo de Souza Santos e Paulo Roberto Sigwalt. Membros 
Suplentes:  Kalil Karam Netto e Mauri Hidalgo. 
 
6.4 - Comissão do Prêmio Paraná de Economia 
 
Responsável pela elaboração do edital e regulamento; pela aprovação do material 
publicitário relativo ao evento; pelo recebimento e distribuição das monografias para 
a banca examinadora; pelo apoio no processo de seleção dos membros das bancas 
examinadoras. Teve como coordenador o Economista e Conselheiro Sergio Lopes. 
 
6.5 - Comissão Especial para Acompanhamento, Conferência e Desfazimentos 
dos Bens 
 
Comissão responsável pelo acompanhamento, conferência e desfazimento de bens 
do CORECONPR. Presidente Nivaldo Candido da Silva, membros efetivos: Breno 
Pascualote Lemos e Antonio Agenor Denardi, membro suplente Ricardo Kureski. 
 
6.6 - Comissão de Ética 
 
Presidente João Carlos Leonello, membros efetivos Cid Cordeiro da Silva e Eduardo 
Andre Cosentino, membro suplente:  Breno Pascualote Lemos.  
 
6.7 - Presidência 
 
A Presidência do CORECON/PR respondeu pela coordenação de todos os trabalhos 
administrativos, institucionais e das comissões, conforme exposição no presente 
relatório. 
 
Presidente: Economista Eduardo Moreira Garcia 
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6.8 - Vice-Presidência 
 
Coube à Vice-Presidência dividir as responsabilidades de representação oficial do 
CORECON-PR com a Presidência. 
 
Vice-Presidente: Economista José Augusto Soavinski 
 
7 - Desempenho Financeiro e Orçamentário do CORECON/PR - Exercício 2012 

 
• Saldo Financeiro Disponível em 31.12.11: R$ 609.412,97 
• Saldo Financeiro Disponível em 31.12.12: R$ 634.637,37 

 
7.1 - Aspectos relacionados às Receitas Arrecadadas: 
O total da receita arrecadada em 2012 superou o total da receita orçada para o 
período em 15,62% 
 
A arrecadação da anuidade de 2012, nos três primeiros meses do ano, equivaleu a 
48,29 do total das Contribuições Sociais arrecadadas no exercício e 44,42% do total 
da receita arrecadada em 2012, tendo em vista que é neste período que se 
concentra a arrecadação da anuidade do exercício. 
 
No final do exercício, as Contribuições Sociais representaram 92,00% do total da 
receita arrecadada. O percentual residual de 8% foi composto por: 4,44% de Receita 
Patrimonial, 1,13% de Receitas de Serviços, 1,30% de Transferências Correntes, 
1,13% de Outras Receitas Correntes e 0% de Receitas de Capital.  
 
Embora os esforços para a captação de novos registros, a quantidade de 
economistas registrados manteve-se estável, da mesma forma o percentual de 
inadimplência finalizando o exercício de 2012 em, aproximadamente, 32,00%. 
 
7.2 - Aspectos relacionados às Despesas Efetuadas: 
 
Dentre as despesas gerais do CORECON-PR, cabe salientar: 
 
 

7.2.1 - A continuidade na representação em nome da categoria: 
- A premiação concedida aos laureados no 22º Prêmio Paraná de 

Economia, que contemplou os 3 (três) primeiros colocados em 
cada categoria – Economia Pura e Aplicada  e  Economia 
Paranaense – no total de R$ 8.000,00; 

 
- Conselho também direcionou suas atividades dando continuidade 

as ações realizadas na ocasião das festividades do “Dia do 
Economista”, para fomentar a discussão econômica como 
também fortalecer a presença e a importância do profissional 
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Economista na sociedade, que gerou uma despesa na ordem de 
R$ 30.000,00, aproximadamente. 

 
- As despesas de deslocamentos, passagens e diárias, concedidas 

aos Conselheiros para representação em eventos regionais e 
nacionais, que gerou uma despesa na ordem de R$ 92.000,00, 
aproximadamente.  

 
- As despesas com a criação e impressão do INFORME do 

CORECONPR, utilizado par divulgação do Conselho e da 
profissão do economista, que gerou uma despesa na ordem de 
R$ 30.000,00, aproximadamente. 

 
- O empenho máximo de enviar Conselheiros e funcionários para 

participar de eventos regionais e nacionais, propiciando maior 
capacitação destes, bem como a possibilidade de integração e a 
saudável troca de experiências profissionais com os demais 
integrantes da categoria. 

 
- No ano de 2012, o Corecon-Pr esteve presente nos principais 

veículos de comunicação do Paraná, levando informações 
importantes à população que envolve a economia. Desta forma, 
procurou valorizar a atuação do economista, destacando a sua 
importância na discussão de assuntos relevantes para a 
sociedade e dando mais visibilidade tanto para os economistas 
como para o Conselho. No período de 12 meses de trabalho foi 
desenvolvido pela assessoria de imprensa e marketing, que gerou 
uma despesa na ordem de R$ 31.200,00. 

 
-  No ano de 2012, O CORECON-PR promoveu em junho eventos 

importantes para a discussão sobre a profissão do economista, o 
1º EPECO – Encontro Paranaense de Economista e Estudante de 
Economia e o II Torneio Paranaense de Economia, eventos que 
geraram uma despesas na ordem R$ 89.000,00 
aproximadamente. 

 
7.2.2 - Cota-parte COFECON: 
 
- Diante do bom desempenho da receita arrecadada no exercício 

2012, a cota-parte COFECON foi no montante de R$ 260.862,80. 
 

 7.2.3 - Despesa de Capital: 
 
- O investimento, principalmente, na aquisição de novos 

mobiliários, equipamentos de informática e diversos para as salas 
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de curso, auditório, plenária e setores administrativos do 
CORECON foi no montante de R$ 18.407,29. 

 
8) Conclusão 
 
 
Tendo em vista o relatório acima, com seus itens explicativos, nos cabe concluir 
apenas com o agradecimento aos Conselheiros, Delegados, Vice Presidente e 
Funcionários que em 2012 possibilitaram o Conselho Regional de Economia do 
Paraná, organizar suas finanças, adequar o sistema de administração e pessoal às 
reais necessidades de um Conselho de Fiscalização de Profissão e, ainda, utilizar 
parte dos seus recursos para manutenção da nova sede cada vez mais funcional, a 
altura das atuais necessidades da instituição. 
 
 

Curitiba, 31 de dezembro de 2012. 
 
 
 

Econ. Eduardo Moreira Garcia 
Presidente exercício 2012 


