


Economistas,

Nesta que é 
a primeira de 
duas edições 
de nosso in-
f o r m a t i v o 
em 2014, já 
como parte 
de contenção 
e redirecio-
namento or-
çamentário, 
agradecemos 

a todos os que nos honraram com o ter-
ceiro mandato na presidência, antes em 
2006 e 2007, bem como à equipe de tra-
balho, conselheiros e funcionários. 
Estamos atuando conforme o Plano de 
Gestão que foi aprovado pelos Conselhei-
ros Eleitores do atual mandato e está dis-
ponível em nosso site: maior integração 
de jovens economistas e novos conse-
lheiros, promoção e gerenciamento dos 
cursos promovidos pelo Conselho, conti-
nuidade dos Núcleos Temáticos e retorno 
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EDITORIAL
da Coordenação de Delegacias e do Gru-
po de Trabalho dos CORECON’s do Sul.
 Implantação de novas Comissões de Tra-
balho: a primeira, voltada à gestão ope-
racional, está viabilizando site interativo 
e subsede da Região Norte; a segunda, 
de Comunicação e Eventos, que organi-
za o 19º ENESUL, 3º EPECO, XXI CBE, 
4º Torneio Paranaense de Economia, 6º 
Prêmio Economista Paranaense do Ano 
e o Projeto EnTenda de Economia, que 
são descritos no presente informativo; e 
a terceira, de Normas e Legislação, que 
acompanha nosso projeto de lei no Se-
nado e COFECON, bem como Resoluções 
e Normativas necessárias ao andamento 
de nossos trabalhos, o que inclui revisão 
do orçamento de 2014 e planejamento 
estratégico. 
A tentativa de bom relacionamento com 
as entidades de economistas se mantém, 
vinda do plano de gestão, com resulta-
dos positivos. Estamos aqui para o diálo-
go e acordos, nos quais o bom resultado 
seja a tônica. 
Já são muitas as visitas às entidades pú-

blicas e empresas em prol da divulgação 
do trabalho do economista. Estivemos 
solicitando, por exposição das habilida-
des profissionais dos economistas, os 
merecidos planos de carreira, concursos 
e contratações no Estado, Município de 
Curitiba e Assembleia. Estaremos em 
agosto do corrente ano na Câmara dos 
Vereadores. E continuaremos. 
Fazemos aos economistas um chamado 
especial: a participação no 19º ENESUL e 
3º EPECO, que contarão com palestras e 
minicursos profissionalizantes, e também 
que se integrem aos trabalhos desenvol-
vidos pelo CORECONPR. Sua participa-
ção no Conselho irá auxiliar a aprovação 
do nosso projeto de lei que trará, sem 
dúvida, o fortalecimento da nossa profis-
são. 

Boa leitura,
Sérgio Hardy
Presidente do CORECONPR

Conselho Regional de Economia do Para-
ná (Rua Professora Rosa Saporski, 989 – 
Mercês – Curitiba – Paraná)

Telefone: 41 3336-0701/ E-mail: core-
conpr@coreconpr.org.br e site: www.
coreconpr.org.br e Fan Page: www.face-
book.com.br/coreconparana 

Presidência: Sergio Guimarães Hardy (Pre-
sidente) e Maria de Fátima Miranda (Vice-
-presidente).

Conselheiros: Antonio Agenor Denar-
di, Eduardo Moreira Garcia, Carlos Magno 
Andrioli Bittencourt, Andréa Cristhine Pro-
dohl Kovalczuk, Carlos Alberto Gandolfo, 
Ronaldo Antunes da Silva, Mauricio Cade-

nas Prado, Celso Machado, José Augusto 
Soavinsky, Marcos Kruse, Eduardo Andre 
Cosentino, Lucas Lautert Dezordi, Pau-
lo Rogério Alves Brene, Takenori Ota, Cid 
Cordeiro da Silva, Ricardo Kureski, Vanya 
Trevisan Marcon Heimoski, Celso Bernardo, 
Guilherme Hideo Assaoka Hossaka, Nival-
do Cândido da Silva e Luis Alberto Ferreira 
Garcia.

Delegados: Apucarana – Antonio Pereira 
da Silva, Campo Mourão – Jesus Crepaldi, 
Cascavel – Leandro Salvador dos Santos, 
Cornélio Procópio – Orlando Batista da Fon-
seca, Foz do Iguaçu – Nilson Camargo Cos-
ta, Francisco Beltrão – José Maria Ramos, 
Guarapuava – Altamir Thimóteo, Londrina 
– Laércio Rodrigues de Oliveira, Maringá – 
João Adolfo Stadler Colombo, Ponta Grossa 
– Adileia Ribeiro Santos, Santo Antonio da 
Platina – Thais Oliveira Capucho e Toledo – 
Carlos Alberto Gonçalves Júnior.

Conselheiros Federais: Odisnei Antonio 
Bega e Antonio Eduardo Nogueira.

Gerente Executivo: Amarildo de Souza 
Santos

Assessoria de Imprensa e Marke-
ting: Evidência Comunicação Integrada                                  
Jornalista Responsável: Ines Dumas – DRT/
PR 6468 / Textos: Ines Dumas e Fabiana Lima
Contato com Imprensa: imprensa@coreconpr.
org.br

Nas redes sociais
O Conselho Regional de Economia do Paraná 
– CORECONPR está nas redes sociais, alimen-
tando diariamente o Facebook com informa-
ções sobre a economia, além de conteúdo 
sobre as atividades do Conselho.

Acesse: facebook.com/coreconparana

EXPEDIENTE
CORECONPR



Aos 36 anos, o curitibano Eduardo André Cosentino, é um dos jovens economis-
tas de destaque do Paraná, sendo uma das principais referências no mercado 
de consultoria econômica. Atualmente, ele ocupa a cadeira de conselheiro do 
CORECONPR e trabalha na empresa de telecomunicações GVT (Global Village 
Telecom), além de desenvolver projetos paralelos em consultoria empresarial.
Ele, que escolheu economia por ser a área voltada para a gestão de negócios, 
concluiu o curso em Ciências Econômicas no final de 2003, pela FESP-PR (Fun-
dação de Estudos Sociais do Paraná). Ao finalizar a graduação teve a oportuni-
dade de desenvolver seu primeiro trabalho profissional, o de prestar consultoria 
para uma empresa que passava por dificuldades, por indicação um ex-professor. 
E, foi nessa ocasião que buscou o Conselho para auxiliá-lo. “O CORECONPR foi 
meu grande parceiro nesse momento, onde busquei orientação sobre a legalida-
de do processo. Eu tinha meu emprego formal, por isso dedicava o tempo após 
este trabalho, nos finais de semana e nas férias, para a consultoria. Foram dois 
anos de trabalho, e a empresa quase falida, hoje está em atividade”.
 
Em 2009, Cosentino passou a atuar como economista dentro da estrutura de 
marketing de uma empresa, e tinha como principal responsabilidade a preci-
ficação e formatação de ofertas. Ele sentiu a necessidade de uma visão mais 
econômica dos fatos, e passou a desenvolver conceitos e apresentar resultados, 
a ponto de ser criado um setor de inteligência competitiva na empresa, sendo 
ele o primeiro funcionário. Mais tarde, alcançou o cargo de especialista em ma-

rketing, com a responsabilidade de dar uma visão econômica e financeira dentro da estrutura de marketing e gestão de 
clientes.  
Em paralelo, continuou exercendo consultoria empresarial. Fez uma auditoria econômica e de gestão em uma empresa 
de locação de equipamentos para televisão e cinema, com sede em São Paulo e filiais em Brasília e Curitiba. Teve a opor-
tunidade de elaborar um Business Plan e Projetos de Viabilidade Econômica/financeira, período em que iniciou pequenos 
comércios, depois em uma requintada panificadora e, na sequência, a implantação de uma filial de pizzaria premium. 
Também atuou junto a uma transportadora que estava com dificuldades e, através do Business Plan, se estruturou e agora 
pensa em expandir. Fez trabalho de consultoria para uma construtora no Rio de Janeiro, onde tinha que realizar análise de 
documentos, cálculos de alguns indicadores econômicos, análise de fluxo de caixa e emissão de parecer técnico. O econo-
mista comenta que os trabalhos avançaram graças às indicações. 
  
Atualmente, atua como economista no departamento de marketing da GVT, na gestão de clientes, com a finalidade de 
entender o comportamento econômico da base de clientes e conduzir ações e manobras para minimizar os impactos finan-
ceiros do bad debt. Essa função visa estreitar a ponte entre os conceitos de marketing e conceitos econômico-financeiros 
trabalhando junto aos departamentos de finanças e cobrança. Recentemente trabalhou nos projetos de viabilidade econô-
mica e financeira de seis Unidades Armazenadoras de grãos da CONAB distribuídas pelo país. 
Para Cosentino, o economista tem contato com disciplinas muito relevantes no mercado de trabalho, como matemática 
financeira, projetos de viabilidade econômica, microeconômica, economia monetária, mercado de capitais. E para ser um 
bom profissional e se destacar, é preciso ligar todos os conhecimentos desenvolvendo a capacidade analítica, a leitura de 
mercado e, principalmente, ter maturidade nas decisões. Ele ainda destaca que não existe profissional mais bem preparado 
do que o economista, que pode ter uma ampla atuação em áreas como consultorias de empresas, marketing, inteligência 
de mercado, docência, perícia econômico-financeira, mediação e arbitragem. 
 
Cosentino diz que o bom profissional precisa ter ética, responsabilidade e respeito com os colegas de profissão e com os 
clientes, além de aceitar a condição de ter que aprender sempre. “Nem tudo está nos livros, o cliente também tem mui-
to para ensinar. Um economista tem maiores condições de ter uma carreira promissora se, de fato, resolver atuar como 
economista e aplicar os atributos que herdou de sua formação”. Ele ainda destaca a importância de registrar-se em seu 
conselho profissional e que a especialização deve ir além da academia, tem que ser no dia a dia, no estudo de cada cenário 
econômico, na leitura individual.

PERFIL
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EDUARDO ANDRÉ COSENTINO



Ao assumir a Secretaria de Estado 
da Fazenda do Paraná, o Governador 
Beto Richa determinou que, de ime-
diato, fosse dado cabo às pendências 
financeiras do Estado. Nesse sentido, 
pagamos os débitos junto a 85% de 
nossos credores, beneficiando um 
universo da ordem de 7 mil micro e 
pequenos empreendedores. Na se-
quência, quitaremos a totalidade dos 
restos a pagar, mantendo o foco no 
equilíbrio das contas públicas.  

A economia paranaense, por seu tur-
no, cresceu a uma taxa duas vezes 
superior (4,2%) à média nacional 

O PARANÁ NO CAMINHO 
DO DESENVOLVIMENTO

ARIO TABORDA DERGINT É NOMEADO 
CONSELHEIRO VITALÍCIO
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PARANÁ

(2,0%) no triênio 2011-2013, resul-
tado do grande esforço na atração 
de R$ 30 bilhões em investimentos 
privados no âmbito do programa Pa-
raná Competitivo. Esse ambiente de 
expansão, aliás, abre espaço para o 
atendimento de demandas sociais 
adicionais na esfera estadual. Assim, 
ampliamos nosso orçamento para 
bem atendê-las, garantindo melhores 
condições de vida à nossa população. 
Para fechar essa conta, lançamos di-
versas iniciativas no sentido de am-
pliar a arrecadação dos impostos sem 
criar novos tributos, como a primeira 
fase do programa Nota Fiscal Parana-
ense, que promove a cidadania fiscal 
e combate à sonegação. 

Entretanto, a falta de aval do go-
verno federal para empréstimos que 
viabilizem o aperfeiçoamento de 
nossa infraestrutura deixou muito a 
desejar. Exemplo disso é a demora 
na aprovação da garantia da União 
para a liberação de R$ 817 milhões 
referente ao Programa de Apoio ao 
Investimento dos Estados e Distrito 
Federal – PROINVESTE. O Paraná é o 
único Estado que ainda não recebeu 
os recursos desse programa, embora 
estejamos confiantes quanto à sua li-
beração. 

A propósito, é oportuno destacar 
que, desde 2011, nosso Estado rece-
beu meros R$ 87 por habitante em 

empréstimos com o aval da União, o 
menor número dentre os Estados da 
federação. Independente das motiva-
ções a respeito da lentidão na sua li-
beração, precisamos lembrar que tais 
recursos não serão utilizados para 
manter um governo, mas em prol 
do desenvolvimento socioeconômico 
de nosso Estado. Logo, aqueles que 
criam dificuldades para o Paraná dis-
por do apoio do governo federal em 
seus financiamentos, em última ins-
tância, se colocam contra o interesse 
do povo paranaense.

A despeito desses percalços, histo-
ricamente, o Paraná se apresenta 
como um dos principais responsáveis 
pelo desenvolvimento brasileiro. En-
quanto economista tenho a honra em 
fazer parte do CORECONPR, e estou 
certo de que nossa classe se coloca-
rá na vanguarda desse processo de 
transformação da nossa economia. 
Até porque esse foi sempre nosso ob-
jetivo maior: manter o Estado do Pa-
raná no caminho do desenvolvimento 
e fazer dele, a cada dia, um lugar me-
lhor para se viver.

*Luiz Eduardo Sebastiani é Secretário 
de Estado da Fazenda do Paraná.

Crédito da foto – Julio Cesar Souza/SEFA

O economista Ário Taborda Dergint foi nomeado pela plenária do CORECONPR, no dia 05 de abril, com o título de “Conselheiro Vitalí-
cio”, devido à sua dedicação e contribuição à classe dos economistas. Dergint foi conselheiro da entidade no período de 2008 a 2013. 
Na área econômica, prestou serviços importantes para a sociedade e contribuiu para a formação de inúmeros economistas, que hoje 
se encontram no mercado de trabalho.

Nascido em 1931, na cidade de Curitiba, o professor Ário, como é conhecido por muitos, formou-se em Engenharia Civil e depois em 
Ciências Econômicas, ambas pela Universidade Federal do Paraná. Ele dedicou e continua dedicando sua vida para a economia. Reali-
zou também cursos de extensão universitária e de pós-graduação na área econômica no CEPAL – Comissão Econômica para a América 
Latina (órgão da ONU), em Santiago do Chile. Participou, junto ao governo colombiano, como expert da ONU em transportes.



As cidades mais competitivas do mun-
do estão marcadas por inovações que 
substituem recursos naturais não reno-
váveis pelo conhecimento, tecnologia e 
talentos humanos como insumos bási-
cos de suas economias. Cada vez mais 
a vitalidade empreendedora e criativa 
das pessoas é o ativo que garante a 
competitividade das cidades e qualida-
de de vida. 

A estratégia de desenvolvimento de 
Curitiba visa reposicionar a cidade no 
patamar das principais cidades inova-
doras do mundo, tendo como um dos 
focos o estímulo ao empreendedorismo 
e economia criativa. São três caminhos 
a serem perseguidos pelas políticas pú-
blicas: transformar com mais velocidade 
e quantidade os talentos criativos curiti-
banos em empreendedores de sucesso; 
atrair novos negócios e investimentos 
dos setores criativos; e fazer crescer os 
empreendimentos existentes na cidade. 

O CORECONPR, em parceria com as instituições de ensino que oferecem os cursos de Ciências Econômicas, 
irá promover no dia 13 de agosto o projeto EnTenda de Economia, na data em que é comemorado o Dia do 
Economista. Diversas cidades do Paraná vão contar com economistas, professores e estudantes engajados na 
ação de orientar a população de como planejar seu orçamento e melhorar sua vida financeira.  A orientação tem 
o objetivo de destacar o valor do trabalho do economista para a sociedade. Além disso, a população receberá 
gratuitamente a cartilha “EnTenda de Economia – Dicas para o Consumo Consciente”.

CURITIBA TALENTÓPOLIS

ENTENDA DE ECONOMIA LEVARÁ 
ORIENTAÇÕES GRATUITAS PARA A POPULAÇÃO
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CURITIBA

Demos um bom primeiro passo nesta 
direção ao lançar o programa Curitiba 
Empreendedora, com a Lei Municipal 
da Micro e Pequena Empresas, inclu-
são dos pequenos fornecedores nas 
compras governamentais e abertura do 
Espaço Empreendedor nas Administra-
ções Regionais. 

Curitiba se transformou em uma eco-
nomia baseada fundamentalmente em 
serviços, atualmente responsáveis pela 
geração de 80% da produção econô-
mica. A indústria responde por menos 
de 20% do nosso PIB. E o crescimento 
da produtividade e do valor agregado 
numa economia baseada em serviços 
depende, principalmente, do nível edu-
cacional da população, da capacitação 
e criatividade das pessoas no mundo 
do trabalho e da competitividade dos 
negócios.
Alguns indicadores utilizados para men-
surar a dinâmica econômica de Curitiba 

são positivos: renda per capita, nível 
de emprego, salário médio, cobertura 
da educação básica, taxa de analfabe-
tismo, empresas de base tecnológica, 
profissionais da economia criativa. 

 Precisamos avançar na taxa de sobre-
vivência das empresas nascentes, no 
acesso ao crédito produtivo pelas em-
presas e em investimentos do poder 
público. 

Empreendedores criativos, empresas 
inovadoras e competitivas, mão de obra 
qualificada, produtividade média eleva-
da e renda média alta: este é um perfil 
das cidades realmente desenvolvidas. 

*Gina Paladino é presidente da Agência Curitiba 
de Desenvolvimento AS, economista formada 
pela UFPR, com cursos de especialização e mes-
trado no Brasil, França, Japão e Suíça.



EVENTOS
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O ENESUL – Encontro de Economistas da Região Sul, que vai reunir os represen-
tantes dos conselhos regionais de economia do Sul do Brasil, tem como objetivo 
discutir e refletir sobre os fundamentos econômicos das atuais políticas da eco-
nômia nacional e analisar a estrutura dos cursos de economia, com base em suas 
grades, propondo, em conjunto, as melhorias necessárias, com foco no mercado 
de trabalho.  

O EPECO – Encontro Paranaense de Economistas e Estudantes de Economia 
tem a finalidade de debater o mercado de trabalho dos economistas, discutir o 
conteúdo programático do currículo dos cursos de Ciências Econômicas e a sua 
modernização, analisando se a grade está atendendo às necessidades do merca-
do, com a participação do CORECON ACADÊMICO PR. 

O Torneio Paranaense de Economia, que é realizado em duplas de diversas insti-
tuições do Estado, tem o intuito de estimular os estudantes de Ciências Econômi-
cas à prática, ao desempenho, à competência e à solidez teórica sobre temas dis-
tintos da economia em suas diversas áreas. Os acadêmicos vão simular, através 
do torneio, a administração restrita de variáveis macroeconômicas e estabelecer 
uma proximidade com o conselho, entidade da qual, num futuro próximo, vão 
passar a fazer parte como economistas registrados.

Para inscrições, acesse: www.coreconpr.org.br/enesul

Confira a Programação do evento no cartaz de divulgação, 
presente na contracapa deste informativo.

Curitiba será sede do 19º Enesul – En-
contro dos Economistas da Região Sul 
2014, do 3º EPECO – Encontro Parana-
ense de Economistas e Estudantes de 
Economia e do 4º Torneio Paranaense de 
Economia entre os dias 7 e 9 de agos-
to, na Universidade Positivo, simultane-
amente. Estarão reunidos economistas 
e estudantes de economia dos Estados 
do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul, para acompanhar palestras, pai-
néis, debates e minicursos voltados para 
o segmento, e ainda uma plenária e a 
reunião dos coordenadores de curso.
A abertura do evento contará com a 

19º ENESUL – ENCONTRO DOS 
ECONOMISTAS DA REGIÃO SUL 2014

3º EPECO – ENCONTRO PARANAENSE DE 
ECONOMISTAS E ESTUDANTES DE ECONOMIA

4º TORNEIO PARANAENSE DE ECONOMIA

ENESUL, EPECO E TORNEIO PARANAENSE
presença dos presidentes Paulo Dantas 
(Conselho Federal de Economia), Sérgio 
Hardy (Conselho Regional de Economia 
do Paraná), Waldemar Bornhausen Neto 
(Conselho Regional de Economia de San-
ta Catarina) e Leandro Antonio de Lemos 
(Conselho Regional de Economia do Rio 
Grande do Sul). Em destaque, a palestra 
magna, com o doutor em economia Sa-
muel Pessoa, que é professor do IBRE-
-FGV e colunista da Folha de São Paulo, 
às 20h, com o tema “O Brasil é capaz de 
dobrar a renda per capita em menos de 
quinze anos?”.
No dia 8 de agosto, acontece a cerimônia 

de encerramento com o lançamento do 
21º CBE – Congresso Brasileiro de Eco-
nomia, que acontece entre os dias 04 e 
06 de setembro de 2015, no Expo Uni-
med Curitiba.
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Todo esse trabalho está sendo desenvolvido em equipe pelo Comitê do CBE 2015 – Curitiba. Conheça a compo-
sição abaixo:

1° - Reunião com o Economista Erivaldo Lopes, coordenador do CBE-2013 – Brasília 30 e 31/1/2014. Neste encontro, o presidente Sérgio 
Guimarães Hardy ouviu o relato da experiência vivenciada na realização do CBE Manaus, fundamentais para o planejamento do CBE 
2015, em Curitiba.
2° - Reunião com a Economista Celina Martins Ramalho, coordenadora Científica do CBE-2013 – Brasília 30 e 31/1/2014.
3º - Telefonemas de esclarecimento junto ao presidente do COFECON, Paulo Dantas.
4º - Reunião e esclarecimentos junto ao vice-presidente do COFECON Wellington Leonardo.
5º - Realizadas várias reuniões internas para definição dos nomes para compor os Comitês do CBE 2015, conforme descritos  abaixo da 
matéria sobre o Congresso.
6° - Várias visitas foram realizadas para avaliar os locais com condições de sediar o Congresso em Curitiba.
7° - Contratada empresa especializada para a confecção da logomarca do evento, bem como o desenvolvimento do site para o evento.
8° - Contratação de empresa especializada para a confecção do primeiro vídeo institucional de divulgação do evento.
9° - Reuniões com duas empresas organizadoras de eventos.
10° - Reunião junto ao Presidente do CORECONSP e com assessora da presidência, Rute Neves, que possui experiência
na realização de grandes eventos em São Paulo e para a ANPEC – Associação Nacional de Centros de Pós-Graduação em Economia.
11° - Contato com o presidente da ANPEC, sobre apoio institucional.
12° - Agendamento de reuniões preliminares com representantes da Prefeitura Municipal de Curitiba e Governo do Estado.
13º - Está sendo confeccionado um cronograma de tarefas a serem executadas, com a sua respectiva data limite de execução.
14º - O CORECONPR também realizou visitas ao CORECON-RJ, CORECON-DF e recebeu em sua sede representantes dos Conselhos do 
Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 
15º - Realizou reuniões com os Coordenadores do XXI CBE Eduardo Garcia e Lucas Dezordi, com o objetivo de estudar o tema e os 
palestrantes.
16º - Promoveu visitas à Sanepar e à Reitoria da Universidade Positivo

CONGRESSO

A cidade de Curitiba se prepara para sediar o principal evento voltado para a classe dos economistas, o 21º Congresso Brasileiro de Eco-
nomia (CBE), que acontecerá entre os dias 04 e 06 de setembro de 2015, no Expo Unimed Curitiba. E para que o evento ocorra de forma 
planejada, o CORECONPR está realizando encontro com outras entidades para discutir ideias quanto ao formato e os procedimentos que 
devem ser incorporados para a boa realização, além de visitas aos órgãos públicos para solicitar o apoio.
No mês de abril, o presidente do CORECONPR, Sérgio Hardy, e sua vice, Maria de Fátima Miranda, receberam a visita do presidente do 
Conselho Federal de Economia, Paulo Dantas, e seu vice, Wellington Leonardo da Silva, com o objetivo de sanar dúvidas e aprofundar os 
conhecimentos no que diz respeito à organização do CBE, além de apresentar um relatório de como está o andamento dos preparativos 
para receber este grande evento.
A Presidência e os Coordenadores do Evento estão buscando parcerias que venham contribuir na organização. 

Comitês:

a) Comitê Executivo – Paulo Dantas da Costa (Presidente do COFECON), Wellington 
Leonardo da Silva (Vice-Presidente do COFECON), Sérgio Guimarães Hardy (Presidente do 
CORECONPR) e Maria de Fátima Miranda (Vice-Presidente do CORECONPR);

b) Comitê Operacional – Amarildo de Souza Santos (Gerente Executivo do CORECONPR), Aline Tales Ferreira Sette (Coordenadora de 
Apoio ao Sistema) e Paulo Roberto Sigwalt (funcionário do CORECONPR);
c) Comitê Científico – Lucas Lautert Dezordi (Conselheiro do CORECONPR), Maria de Fátima Miranda (Vice-Presidente do CORECON-
PR), Celina Martins Ramalho (Conselheira do COFECON) e o Conselheiro do CORECON-RS Alfredo Meneghetti Neto.
d) Comitê de Divulgação e Recepção – Sérgio Guimarães Hardy (Presidente do CORECONPR), Celso Machado (Conselheiro do CO-
RECONPR), Erivaldo Lopes do Vale (Conselheiro do COFECON) e o Conselheiro do CORECONSC, Flávio Lopes Perfeito.
e) Comitê Financeiro – Carlos Magno Andrioli Bittencourt (Conselheiro do CORECONPR), Eduardo Moreira Garcia (Conselheiro do CO-
RECONPR), Eduardo André Cosentino (Conselheiro do CORECONPR) e Odisnei Bega (Conselheiro do COFECON)

CURITIBA SE PREPARA PARA RECEBER 
O CONGRESSO BRASILEIRO EM 2015

RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CORECON/PR
A RESPEITO DA ORGANIZAÇÃO DO CBE-2015

CBE 2015 - CURITIBA



PRÊMIOS

O CORECONPR promoveu no dia 24 
de abril, na Unioeste Toledo, o lan-
çamento da 24ª edição do Prêmio 
Paraná de Economia e do 6º Prêmio 
Economista Paranaense do Ano, com 
o objetivo de valorizar as produções 
acadêmicas, destacar a atuação de 
economistas e jornalistas econômi-
cos. Estiveram presentes economis-
tas, estudantes dos cursos de eco-
nomia e autoridades, que ainda na 
ocasião puderam acompanhar a pa-
lestra sobre “A Política Monetária na 
Economia Brasileira: Limites e Desa-
fios”, com o coordenador do curso de 
economia da Universidade Positivo e 
conselheiro do CORECONPR, Lucas 
Lautert Dezordi. 

A Unioeste Toledo foi escolhida para 
sediar o lançamento do prêmio após 
o levantamento realizado pelo CO-
RECONPR, no qual a instituição ob-
teve a maior soma de pontos no 
ranking do Prêmio Paraná. A criação 
do ranking foi aprovada em reunião 
Plenária do mês de abril, para avaliar 
o desempenho dos alunos das ins-
tituições na participação e obtenção 
de resultados neste Prêmio.

O CORECONPR realizou um levantamento, com base nas últi-
mas cinco edições do Prêmio Paraná de Economia, para ava-
liar o desempenho das instituições que tiveram alunos par-
ticipantes e divulgou um ranking. Quem saiu na frente, com 
a pontuação de 55,1 é a Unioeste Toledo, que teve alunos 
premiados nas categorias Economia Paranaense e Economia 
Pura e Aplicada. Em segundo lugar ficou a Universidade Esta-
dual de Maringá (UEM), com 45,1 e, em terceiro, a Unioeste 
Cascavel com 44 pontos. A soma de pontos teve como base 
os resultados alcançados pelos alunos na premiação.

CORECONPR LANÇOU 
PRÊMIOS EM TOLEDO

UNIOESTE TOLEDO LIDERA 
O RANKING NO PRÊMIO 
PARANÁ DE ECONOMIA

CONFIRA 
O RANKING
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A 24ª edição do Prêmio Paraná de 
Economia, que tem o intuito de valo-
rizar a produção científica, com mo-
nografias para obtenção de grau de 
Bacharel em Ciências Econômicas, 
referentes ao ano letivo de 2013, 
sobre temas ligados à realidade da 
economia paranaense e à economia 
pura e aplicada, será entregue no dia 
29 de agosto, na Universidade Esta-
dual do Norte do Paraná (UENP), em 
Cornélio Procópio. O resultado será 
divulgado no dia 11 de agosto. O 
Prêmio de R$ 9 mil será distribuído 
entre os três primeiros classificados, 
de acordo com o regulamento.  

Já o 6º Prêmio Economista Parana-
ense do Ano presta homenagens nas 
categorias: “Economista Acadêmi-
co do Ano”, “Jornalista Econômico” 
e “Economista Paranaense do Ano”, 
com o objetivo de valorizar o traba-
lho realizado por economistas e  co-
mentaristas ou jornalista do Paraná, 
ambos que prestam importantes tra-
balhos voltados para o setor econô-
mico. A entrega da homenagem será 
em agosto, em Curitiba.
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FISCALIZAÇÃO

No ano de 2014, até o mês de junho, o trabalho da fiscalização foi 
feito para manter o espaço conquistado, ou seja, acompanhamento 
dos concursos públicos, editais de licitação e atualizações dos profis-
sionais autônomos junto às prefeituras do Estado. Vale lembrar que 
também está sendo mantido o trabalho junto à JUCEPAR e a Cartórios 
de Títulos e Documentos, buscando as empresas que estejam atuan-
do na área.

Nas varas cíveis, trabalhistas e federais, buscamos atualização cons-
tante, face o dinamismo do processo de inclusão de profissionais pe-
ritos economistas. No entanto, para o exercício, a meta é consolidar 
a participação do CORECON junto ao setor privado. Até o momento 
estamos trabalhando com 100 empresas devidamente selecionadas, 
buscando informações referentes ao plano de cargos. A meta para 
2014 é chegarmos em 300 empresas fiscalizadas.

No ano de 2014, para cada 1,51 dia útil de trabalho, foi aberto 1 pro-
cesso de exercício ilegal da profissão.

Economista Mauri Hidalgo, fiscal do CORECONPR

FISCALIZAÇÃO 2014
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CORECONPR

Com o objetivo de promover a aproximação com entidades públicas e privadas, em defesa dos interesses dos economistas, 
o Conselho Regional de Economia do Paraná, por meio de seu presidente Sérgio Guimarães Hardy, promoveu uma série de 
visitas durante o primeiro semestre de 2014, com destaque para as listadas abaixo:
 
- OAB-PR, Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Paraná.
- A Secretaria Municipal de Planejamento e Administração de Curitiba, ao economista Juarez Varallo Pont, superintendente 
de administração.
- Ao secretário de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, José Richa.
- Contato com o secretário municipal de Planejamento, Fábio Scatolin, para pedido a ser encaminhado ao prefeito Gustavo 
Fruet, sobre o plano de carreira da profissão do economista na Prefeitura Municipal de Curitiba.
- Apresentação do projeto 19º Enesul à Caixa Econômica Federal.
- Representou o Conselho durante a apresentação do Plano de Investimento da Prefeitura Municipal de Curitiba.
- Reunião com o Presidente do BRDE, Jorge Gomes Rosa Filho, para solicitar a exigência da ART (Anotação de Responsa-
bilidade Técnica) em projetos apresentados ao Banco. Estiveram presentes também os presidente do Cofecon, Fenecon, 
Sindecon-PR e representantes dos Conselhos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
- Visita ao economista e deputado estadual Enio Verri, com o presidente da Comissão de Fiscalização, o conselheiro José 
Augusto Soavinsky para apresentação do dossiê com informações do projeto de lei do economista que está tramitando no 
Congresso.

Comissão de Fiscalização 2014
A Comissão de Fiscalização, que analisa os processos referentes à fiscalização é composta pelos conselheiros José Augusto 
Soavinsky  (presidente), Andréa Cristhine Prodohl Kovalczuk  (membro efetivo), Mauricio Cadenas Prado (membro efetivo) 
e Eduardo Andre Cosentino (membro suplente).
 
Comissão de Tomadas de Contas 2014                  
A Comissão de Tomadas de Contas, presidida pelo conselheiro Carlos Magno Andrioli Bittencourt é composta pelos con-
selheiros  Eduardo Moreira Garcia (membro efetivo), Ronaldo Antunes da Silva (membro efetivo) e Paulo Rogério Alves 
Brene (membro suplente), e desempenhou neste primeiro semestre a revisão no orçamento do CORECONPR de 2014 e a 
prestação de contas do exercício de 2013 e 1º Trimestre de 2014.

Comissão de Licitação 2014             
Responsável por realizar os processos de licitação do CORECONPR, esta Comissão,  é formada pela conselheira  Andréa 
Cristhine Prodohl Kovalczuk (presidente), pelos funcionários do CORECONPR - Dwan Henrique Martiningue (membro efe-
tivo) e Alexandre Alves Ribeiro (membro efetivo) – pelo conselheiro Celso Bernardo (membro suplente) e pelo funcionário 
Mauri Hidalgo (membro suplente).  No primeiro semestre, a Comissão de Licitação realizou dois processos, o da Carta Con-
vite 001/2014, na contratação de serviços gráficos de impressão de diversos materiais e a 003/2014, para o fornecimento 
de passagens aéreas e terrestres nacionais.
 
Comissão Especial Desfazimento Bens 2014                     
Esta comissão é composta pelos conselheiros Antonio Agenor Denardi (presidente), Ronaldo Antunes da Silva (membro 
efetivo) e Nivaldo Candido da Silva (membro efetivo).
 
Comissão de Ética 2014                   
Presidida pelo conselheiro Marcos Kruse, a Comissão de Ética ainda é composta pelos conselheiros Cid Cordeiro e Takenori 
Ota, no cargo de membro efetivo.
 
Comissão de Eventos – 2014
Cabe a esta comissão o planejamento dos eventos promovidos pelo CORECONPR, como o 19º  Enesul, o 21º Congressos 
Brasileiro de Economia, o 3º Encontro Paranaense de Economistas e Estudantes de Economia, o 4º Torneio Paranaense de 
Economia, o 6º Prêmio Economista Paranaense do Ano e o Projeto EnTenda de Economia. Esta comissão, que é coordena-
da pelo conselheiro Eduardo Moreira Garcia, tem como membro os conselheiros Antonio Agenor Denardi, Celso Machado, 
Mauricio Cadenas Prado e Paulo Rogério Alves Brene.
  
Comissão 24º Prêmio Paraná de Economia                    
Responsável pela organização e julgamento do resultado do 24º Prêmio Paraná de Economia, esta comissão é coordenada 
pela vice-presidente do CORECONPR, Maria de Fátima Miranda, sendo composta pelos conselheiros Antonio Agenor Denar-
di, Andréa Cristhine Prodohl Kovalczuk, Paulo Rogerio Alves Brene e Luis Alberto Ferreira Garcia.
 
Comissão de Revitalização Administrativa - 2014               
Estudos para melhorias nas estruturas administrativas, é a proposta que está sendo desenvolvida pela Comissão de Revita-

CORECONPR EM AÇÃO
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lização Administrativa, na coordenação 
do conselheiro Marcos Kruse e compo-
sição dos conselheiros Ronaldo Antu-
nes da Silva, Maria de Fátima Miran-
da (vice-presidente do CORECONPR) 
e Takenori  Ota. Esta comissão está 
apresentando estudos sobre a criação 
de um novo site para o CORECONPR, 
que permite mais interatividade. Além 
disso, está em análise da viabilidade 
da criação de uma subsede para o CO-
RECONPR na região Norte do Estado.
 
Comissão de Normas e Procedi-
mentos 2014                     
A Comissão de Normas e Procedimen-
tos é coordenada pelo conselheiro Car-
los Magno Andrioli Bittencourt, tendo 
como membros os conselheiros  Mar-
cos Kruse, Antonio Agenor Denardi e 
Celso Bernardo.
 
Comissão do CORECON Acadêmi-
co - 2014                      
Esta Comissão é encarregada de rea-
lizar trabalhos em prol do CORECON 
Acadêmico Paraná. Atualmente, está 
promovendo as novas eleições do 
CORECON Acadêmico. O conselheiro 
Paulo Rogério Alves Brene coordena a 
Comissão, que tem como membros os 
conselheiros Eduardo Moreira Garcia, 
Lucas Lautert Dezordi, Guilherme As-
saoka Hossaka e Luis Alberto Garcia.
  
Núcleo de Pericia
Voltado para servir de apoio à carreira e 
atividades profissionais aos economistas, 
auditores e peritos econômico-financei-
ros, através da divulgação das normas, 
legislação e outras orientações perti-
nentes à categoria, o Núcleo de Perícia, 
conta com coordenação do conselheiro 
Maurício Cadenas Prado e tem como 
membros os conselheiros Marcos Kruse, 
Nivaldo Candido da Silva, Andrea Cristhi-
ne Prodohl Kovalczuk e os economistas 
Tiago Jazynski, André Manfroi de Toledo 
e Silvana Busnelo.
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O CORECONPR informa com grande pesar o falecimento do economista Carlos Manuel Vasconcelos Ataíde dos Santos, ocor-
rido no dia 13 de julho, aos 64 anos, em Curitiba. Ele presidiu o CORECONPR no ano de 1990. Ao longo de sua trajetória, 
exerceu três mandatos como diretor geral da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, na década de 90 e no período de 
2003 a 2007. Além disso, foi diretor-presidente do IPARDES (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social), 
de 2008 a 2010.
No funcionalismo público, Carlos Manuel começou no IPARDES, quadro a qual pertenceu durante todo o seu exercício na 
atividade pública. A sua última ocupação foi com cargo de chefia na secretaria do Trabalho, Emprego e Economia Solidária 
do Estado do Paraná.
CORECONPR lamenta profundamente e estende as condolências aos familiares.

NOTA DE FALECIMENTO DO EX-PRESIDENTE DO CORECONPR

Núcleo de Mediação e Arbitragem   
Desenvolver uma estratégia de inser-
ção do economista nas sistemáticas 
de resolução de conflitos, que cada 
vez mais se consolidam como alter-
nativas à via judicial: Mediação, Arbi-
tragem, Negociação e Conciliação é 
a atribuição do Núcelo de Mediação 
e Arbitragem, que é coordenado pelo 
conselheiro Takenori Ota, com o apoio 
do conselheiro Maurício Cadenas Prado 
e os economistas Luiz Antonio Rubin, 
Euclides Bueno Cavalheiro Filho e An-
geliz Cristiane de Lima Suckow.
                        
Núcleo de Capacitação Profissio-
nal             
Este Núcleo é responsável pela reali-
zação de cursos de capacitação pro-
fissional, que contribuam para o aper-
feiçoamento de economistas em áreas 
distintas da economia. Ele é coordena-
do pelo presidente Sérgio Guimarães 
Hardy e tem como membros a vice- 
presidente Maria de Fátima Miranda e 
os conselheiros Carlos Magno Andrioli 
Bittencourt, Celso Bernardo, Antonio 
Agenor Denardi, Eduardo Moreira Gar-
cia e Celso Machado. 
Nos primeiros meses deste ano, o Nú-
cleo de Capacitação Profissional de-
senvolveu os cursos  de Ferramentas 
Digitais do IBGE, Matemática Finan-
ceira com HP12C, Gerenciamento de 
Projetos – Visão PMi® ,  “Valuation” 
– Módulo I,  Avaliação e Perícia Econô-
mico-Financeira. Está em andamento o 
Preparatório para o Exame Nacional da 
ANPEC.
 
Cursos Programados:
Curso sobre “Valuation” – Opções Re-
ais Módulo II – Turma 1 
Curso de Como Investir em Títulos Pú-
blicos
Curso de Matemática Financeira HP 
12c
Curso em Gerenciamento de Projetos – 
Visão PMi® – 2014 – 3º turma

Curso de Capacitação em Mediação e 
Arbitragem
Curso de Avaliação e Perícia Econômi-
co-Financeira – 2014
 
Núcleo dos Coordenadores do 
Curso de Economia                       
Este Núcelo que visa a integração dos 
coordenadores dos Cursos de Econo-
mia do Estado é coordenado por Lucas 
Lautert Dezordi e tem como membro o 
conselheiro Paulo Rogério Alves Brene.
  
Ouvidoria do CORECON                 
Com a finalidade de analisar sugestões 
de melhorias na atuação do CORE-
CONPR, a Ouvidoria do CORECONPR 
é integrada pela conselheira Andréa 
Cristhine Prodohl Kovalczuk.

---
CORECONPR utilizará a Tribu-
na Livre da Câmara Municipal de 
Curitiba
Na  ocasião, a entidade irá destacar 
a profissão do Economista. O evento 
será no dia 13 de agosto, Dia do Eco-
nomista.

O Conselho Regional de Economia do 
Paraná – CORECONPR participará da 
Tribuna Livre, da Câmara Municipal de 
Curitiba, no dia 13 de agosto, às 9 ho-
ras, para falar sobre a atuação do Con-
selho e das atividades exercidas pelo 
profissional economista. O evento será 
no Dia do Economista.

Na ocasião, o CORECONPR será repre-
sentado pelo presidente econ. Sérgio 
Guimarães Hardy e pelos conselheiros 
da entidade. Quem fará o uso da pala-
vra na Tribuna Livre será o economis-
ta e conselheiro Carlos Magno Bitten-
court.
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