
CARTA-PROGRAMA – “UNIDOS PELA PROFISSÃO” 

1. Dar continuidade no trabalho de fiscalização da profissão para manutenção do mercado 
de trabalho do economista na iniciativa pública e privada; 

2. Estreitar relacionamento com empresas e profissionais de RH conscientizando-os da 
importância e relevância do profissional economista no dia-a-dia das empresas; 

3. Auxiliar o economista no desenvolvimento pessoal e profissional através de orientações e 
ofertas de cursos de caráter prático e profissionalizante na capital e no interior visando a 
inserção do economista no mercado de trabalho; 

4. Revitalização das instalações do CORECONPR para proporcionar maior conforto ao 
economista quando da oferta de cursos e palestras da sede; 

5. Fomentar roda de discussão e emissão de opinião sempre que houver necessidade de 
posicionamento do CORECONPR sobre assuntos pertinentes à economia regional ou 
nacional; 

6. Incentivar e divulgar trabalhos de destaque de profissionais economistas, promovendo e 
valorizando a profissão; 

7. Estreitar relacionamento com IES e incentivar o registro dos novos economistas; 

8. Estreitar relacionamento com escolas secundaristas para recuperar a demanda por cursos 
de economia nas IES; 

9. Incentivar e apoiar a inserção de economistas em novos mercados de trabalho; 

10. Ampliar o trabalho para fortalecer a presença do CORECONPR no interior do estado; 

11. Continuar a parceria com os Conselhos co-irmãos e de outras profissões visando maior 
fortalecimento da classe e valorização do profissional economista;  

12. Estabelecer uma parceria entre o CORECONPR /Cofecon para desenvolver um projeto 
piloto para implantar Câmaras de Mediação e Arbitragem nos CORECONS, assegurando 
um mercado de trabalho efetivo para o economista” (projeto apresentado e aprovado no 
SINCE); 

13. Proposta de criação do Observatório do Mercado de Trabalho do Economista Assalariado 
com base em dados oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE  (RAIS e 
CAGED); 

14. Fortalecer na sociedade em geral o conceito de que o Economista é um profissional 
necessário; 

15. Difundir no meio empresarial as qualidades e capacidades do profissional economista; 

16. Resgatar o orgulho da profissão. 

 
 
  



 
 

CONSELHEIROS EFETIVOS 
 
 

CARLOS MAGNO ANDRIOLIBITTENCOURT 
Economista. Doutor em Engenharia de Produção pela UFSC – área de 

concentração em Gestão de Negócios.Mestre em Engenharia de Produção pela 

UFSC - área de concentração em Engenharia de Avaliação e de Inovação 

Tecnológica. Professor Universitário de Graduação e Pós-Graduação.Vogal na 

Junta Comercial do PR – 2015-2018.Foi Vice-presidente e Presidente do 

CORECONPR. Possui mais de 1100 entrevistas na mídia tanto escrita como falada em nível 

regional e nacional;Foi Diretor de Campus da Universidade São Francisco em Bragança Paulista e 

do Campus de São Paulo – SP; Atuou como Analista de Negócios na Diretoria de Finanças do 

Banco HSBC e na Controladoria do Banco Bamerindus do Brasil. Foi Diretor Comercial da Rede 

Celinauta de Comunicação (TV e Rádios AM e FM) em Pato Branco e Diretor de Rádios AM e FM 

em Curitibanos – SC.Graduado no 17º Ciclo de Estudos Estratégicos da Associação dos 

Diplomados da Escola Superior de Guerra – ADESG. 

 
DANIEL RODRIGUES POIT  

Economista graduado pela UFPR; especialista em Engenharia de Qualidade 
PUCPR; Mestrando UTFPR; Foi Conselheiro no CORECONPR de 2006 a 
2008 e no COFECON de 2009 a 2011; Cursou Planejamento Energético na 
UNICAMP e Econometria da Energia na USP/IEEIPF; fez carreira como 
executivo em empresas nacionais e multinacionais; Leciona Economia, 
Planejamento, Empreendedorismo, Negociação e Finanças. Integra grupos de 
pesquisas em Políticas Públicas e Planejamento Energético; Atua também 
como consultor empresarial; profere palestras e ministra cursos; Planejou e 
coordenou eventos como o Encontro de Perícia-2006 e o ENESUL-2008; 

Representou os economistas do Paraná no Senado Federal-CAS em 2007; Foi Assessor de 
Economia da Secretaria de Educação de Curitiba em 2013; Tem vários artigos sobre Gestão 
publicados no Brasil e no exterior; Implantou e coordenou os MBAs em Gestão Financeira e de 
Projetos na Estácio; Colabora com a imprensa comentando fatos e notícias econômicas. 
 
 

EDUARDO ANDRE COSENTINO 
Graduado em Economia e Administração de Empresas, Pós-graduado em 
Gestão de Assuntos Públicos. Mestrando em Desenvolvimento Econômico pela 
UFPR, certificado pelo IBRAMERC para Análise de Cenários e Inteligência de 
Mercado, Perito Econômico e Financeiro, Conselheiro do CORECONPR (2011-
2016). Conselheiro do CONEF (Conselho de Economia Finanças e 
Desenvolvimento – ACP/PR). Professor de Finanças Corporativas do Curso de 
Pós-Graduação em Perícia Econômica, Contábil, Atuarial e Avaliação de 
Empresas da Universidade Positivo. Palestrante, consultor de empresas, 

proprietário da CosentinoConsult e Economista Empreendedor do Ano pela Câmara Municipal de 
Curitiba 2007, Vencedor do Prêmio Gente em destaque 2000 e 2008, vencedor do Troféu Right 
Planning 2013. 
 
 
 
 

LAÉRCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 
Graduado em economia pela UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 
Mestre em economia pela PUC-SP. Foi professor na UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE LONDRINA por 30 anos.  Tem vários livros e artigos sobre 
economia publicados no Brasil e no exterior. Delegado do CORECONPR em 
Londrina – PR  por vários mandatos.  

 
 



CONSELHEIROS SUPLENTES 
 

ANGELIZ CRISTIANE DE LIMA SUCKOW  
Economista graduada pela UFPR. Especialista em Planejamento Estratégico. 
Pós-Graduada em Gestão de Projetos pela FGV. Project Manager 
Professional, certificada PMP pelo PMI-Project Management Institute.  
Experiência de 16 anos na Industria Automotiva, coordenando projetos para 
otimização da performance econômica, aumento das receitas e redução de 
custos.  Domino de metodologias como Lean, Agile, Six Sigma, Design-to-
Cost.  Sólida experiência em análise e diagnóstico de cenários 
macroeconômicos e competitivos do mercado brasileiro   Coordenadora do 

Núcleo de Mediação e Arbitragem do CORECONPR. 
 
 

ERON JOSÉ MARANHO 
Economista graduado pela UFPR Mestre em economia com especialização 
em demografia pelo CEDEPLAR/UFMG, doutorando em Gestão da Inovação 
e do Território pela Universidade do Algarve - Portugal, atua como consultor 
em estudos relacionados a mercado de trabalho, a gestão da inovação e do 
território e na elaboração de cenários de crescimento econômico e 
populacional. Foi presidente do Sindicato dos Economistas do Paraná e vice-
presidente Região Sul da Federação Nacional dos Economistas. Atuou como 
pesquisador do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social 

– IPARDES por mais de 30 anos. Foi professor em cursos de graduação e pós-graduação na 
Universidade Positivo e Faculdade Dom Bosco e diretor da Faculdade Pitágoras.  
 

 
MARCELO LING 
Economista graduado pela FAE Centro Universitário. Engenheiro Ambiental pela 
PUCPR e Mestre em Economia do Meio Ambiente e Recursos Naturais pela 
Universidade de Copenhague, Dinamarca (KU/DK). Atua como consultor 
socioambiental para organizações multilaterais, instituições públicas e setor 
privado, executando e coordenando estudos técnicos e de planejamento para 
implantação e operação de empreendimentos de infraestrutura, ordenamento 
territorial e desenvolvimento socioeconômico regional. Em suas atividades 

profissionais, busca sempre destacar a importância do economista para a conciliação da 
preservação ambiental, melhoria do bem-estar social e desenvolvimento econômico. 
 
 

SOLIDIA ELIZABETH DOS SANTOS 
Economista formada pela FAE Centro Universitário, com especialização em 
Gestão Financeira, controladoria e Auditoria pelo ISAE/FGV, Mestre em 
organizações e desenvolvimento pela FAE. Experiência de mais de 20 anos 
nas áreas de finanças e controladoria de empresas de médio e Grande porte. 
Atua como professora e coordenadora do Curso de Ciências Econômicas da 
FAE Centro Universitário. 
 
 

 
DELEGADO ELEITOR EFETIVO 
 

LUIZ ANTONIO RUBIN 
Economista diplomado pela UFPR, Técnico analista de projetos no BRDE 
durante 27 anos e professor de Português, diplomado em Letras com 
Francês pela PUCPR.   Capacitado Mediador em 1997 pelo IMAB. 
Mediador e árbitro atuante na Câmara de Mediação e Arbitragem do CREA-
PR CMA-CREA/PR e na Câmara de Mediação e Arbitragem do Paraná - 
CMA-PR. Atua também como mediador e conciliador no CEJUSC do 
Tribunal de Justiça do Paraná. Coordenador do Conselho Técnico e 
Científico do Instituto de Resolução de Conflitos, Mediação e Arbitragem – 



IMA. Profere palestras sobre Mediação e Arbitragem para diversos públicos em eventos 
promovidos pelo CORECONPR. 
 
 
 
DELEGADO ELEITOR SUPLENTE 
 

CELSO BERNARDO 
Economista com especialização em administração pela FAE Centro 
Universitário. Atual Conselheiro Efetivo e Vice Presidente do 
CORECONPR; Diretor Administrativo e financeiro da URBS- Urbanização 
de Curitiba S/A; Membro do CPCE – Conselho Paranaense de Cidadania 
Empresarial da FIEP; Membro do Conselho Fiscal da Federação Nacional 
dos Economistas – FENECON; Diretor administrativo do SINDECON-PR. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


