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Funções e Diretoria 
 

 
O CORECON-SC tem por competência organizar e manter o registro profissional 
dos economistas, fiscalizar a profissão, expedir as carteiras profissionais, impor 
penalidades às infrações da legislação e cooperar com o Conselho Federal de 
Economia - COFECON em seu programa de trabalho, destinado à valorização 
profissional. 
 
O CORECON-SC estabelece na prática o elo entre o economista e a sociedade civil 
e tem avançado sistematicamente na perspectiva de dar a imagem refletida do papel 
de economista no contexto social por intermédio dos produtos e serviços que 
oferece a seus inscritos e à comunidade catarinense e brasileira, como um todo 
(empresários, estudantes, políticos, jornalistas). 
 
Nesse sentido, tem contribuído para o economista, em especial, fazendo-o possuir 
uma sólida formação teórica a partir da instrumentação metodologicamente pluralista 
da ciência econômica; ter consciência criticamente aberta sobre a realidade 
socioeconômica do País e assumir postura responsável no tocante a sua atividade 
profissional. 
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Mensagem do Presidente 
 

  
 
Econ. Waldemar Bornhausen Neto 

Presidente CORECON/SC 

 

No CORECON-SC, estamos sempre com os 
olhos postos no futuro. É aonde queremos 
chegar que determina nossa ação presente. 
Por isso, neste mandato de 2013 
congratulamos com nossos Conselheiros e 
funcionários pelos resultados alcançados e 
começamos a pensar nos desafios que 
teremos de vencer nos próximos anos. 
 
Sabemos que nosso crescimento como 
entidade de classe só poderá se prolongar 
no tempo, se for conseqüência de uma real 
contribuição de todos os economistas e para 
tanto devemos estar unidos e concentrando 
esforços para alcançar nossos objetivos para 
um Desenvolvimento Sustentável da 
Sociedade a que servimos. 
 
Assim, quando olhamos para frente, o que 
realmente nos importa é identificar as 
condições necessárias para que isso ocorra 
sempre mais e melhor, vislumbrando o que 
podemos fazer para induzir essas condições. 
 
Vivemos numa era de conhecimento. Quanto 
mais uma pessoa, uma organização ou uma 
nação adquirir e aplicar conhecimentos, 
melhor será sua posição competitiva e mais 
capaz será de assumir novas e maiores 
responsabilidades. Adquirir conhecimento é 
o divisor entre pessoas capazes a se 
destacar em uma sociedade e pessoas 
fadadas a cair no esquecimento. O 
conhecimento será o marco de conquista de 
qualquer ser humano. 
 
O CORECON-SC tem buscado contribuir na 
disseminação de conhecimento, seja com a 
realização do XVIII ENESUL e III ECCE/Sul, 
seja na capacitação técnica dos 
economistas, ou no incentivo à pesquisa. 
Não podemos, contudo, perder 
oportunidades de influenciar o contexto 
catarinense mais amplo, jamais pretendendo 
assumir o papel do Estado, mas apoiando, 
sempre, iniciativas que sejam eficazes para a 
melhoria do ensino.  
 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ao7nHoELL94iRM&tbnid=kQOjQc-C8J8MXM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.oisaojose.com.br%2Fsite%2Findex.php%3Fed%3D206%26pag%3Dshow_editorial%26editorial_atual%3D5%26total%3D2%26materia%3D3297&ei=HM5mUoGjKfip4AP97IHICg&bvm=bv.55123115,d.aWc&psig=AFQjCNGBtaHCInyr9gZZk26LOmCUsoIGwQ&ust=1382555352879988


 

Em Santa Catarina ou onde quer que 
estejamos, permanecemos atentos ao 
exercício de nosso papel como indutores do 
desenvolvimento. Mantemo-nos abertos a 
ouvir e adotamos uma postura comprometida 
e colaborativa ao oferecermos nossas 
competências para auxiliar no planejamento 
de caminhos para o crescimento sustentável 
do Estado e sempre com a prevalência do 
espírito de servir. 
 
Nos próximos anos, queremos ser uma 
Entidade mais participativa em todo o Estado 
e reconhecida pelo trabalho prestado à 
sociedade. Queremos ser avaliados pelo 
quanto contribuímos para a sustentabilidade, 
particularmente no que se refere à economia, 
à qualidade de vida e ao desenvolvimento da 
sociedade. Queremos ser uma referência e 
um lugar sonhado pelos jovens que se 
identificam com a idéia de que nossas 
qualificações são construídas sob uma base 
moral e ética inegociável. Esse é o nosso 
caminho para crescer mais e crescer 
sempre, no rumo da perpetuidade. 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dados Administrativos 
      



 

Ofícios atualizados 
Até o dia 26.11.2013 
 

Descrição Quantidade 

Ofícios Presidência 112 
Ofícios Gerência 168 
Ofícios Cobrança 351 
Ofícios Fiscalização 290 
Notificação 63 
Ofícios Circulares 26 

  

Registros 

 

Descrição Quantidade 

Pessoa Física Definitivo 49 
Pessoa Jurídica 07 
Registro Cancelado Pessoa Física 72 
Registro Cancelado Pessoa Jurídica 01 
Registro Remido 02 
Transferência 09 
Suspensão 
Registro Estudante 

02 
26 

 

Resoluções 
 

Número Descrição 

1481 Valores Anuidade 2013 
1482  Balancete do 3º Trimestre/2012 
1483 Doação de Bens 
1484  Proposta Orçamentária 
1485 Prorrogação Recuperação de Credito 
1486 CTC- 2013 
1487 Licitação   
1488 Calendário de Reuniões  1º Semestre 
1489 Prestação de Contas 
1490 
1491 
1492 
1493 
1494 
1495 
1496 

 
1497 
1498 
1499 
1500 

Doação de Bens Inservíveis 
Prorrogação do II Plano de Rec. de 

Credito 
Reajuste Salarial 

Multas atualizações 
Balancete do 1º Semestre 

Calendário de Reuniões 2º Semestre 
Pror. do II Plano de Rec. de Credito 

Comissão Eleitoral 
Comissão Voto 

Pror. do II Plano de Rec. de Credito 
Balancete  do 2º Trimestre/2013 

 



 

Portarias 

 

Número Descrição 

001 Gerência 
002 Gerência Indeterminado 
003 Comissão de Fiscalização 
004 Comissão de Comunicação e Marketing 
005 Comissão de Planejamento Estratégico 
006 Comissão Organização do ECCE 
007 Comissão Avaliação Funcionários 
008 Comissão Organização ENESUL 
009 Exoneração Gerência 
010 Exoneração Delegacia de Joinville 
011 Posse Delegacia de Joinville 
012 
013 

Exoneração Conselheiro Ralf Marcos Ehmke 
Posse Cargo Conselheiro Efetivo João Rogério Sanson 

014 Exoneração Conselheiro Ricardo Bayer Battistotti 
015 Posse Conselheiro Efetivo Nelson Castello Branco Nappi  
016 Exoneração Delegacia de Lages 
017 Posse Delegacia de Lages 
018 Comissão de Avaliação Prêmio BRDE 
019 
020 

Descarte Documental 
Fechamento CORECON/SC 8 e 9/8/13 

021 Recesso final de ano 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comissões de Trabalho      

 
 



 

Comissões de Trabalho 
 
O Corecon-SC a fim de dar maior dinâmica aos vários projetos que estão em 
andamento criou nove Comissões de Trabalho. Cada uma, com seu respectivo 

presidente e economistas para apoio: 
 

TOMADA DE CONTAS 

COMPETÊNCIAS PARTICIPANTES 

Examinar e acompanhar as demonstrações de receita 

e despesa do COFECON, conferindo a regularidade 
das despesas efetivas, inclusive dos bens patrimoniais 

permanentes; emitir pareceres conclusivos sobre a 

prestação de contas e os balancetes trimestrais do 

Sistema COFECON-CORECONs; exercer o papel de 
controle interno do Sistema. 

Cons. Nelson Castello Branco Nappi 

Cons. Valery Maineri König 
Cons. Eduardo A. Corrêa de Machado 

Funcionário Luiz Gonzaga Corrêa 

    

LICITAÇÃO 

COMPETÊNCIAS PARTICIPANTES 

Efetivar os processos de aquisição de bens e de 

contratação de serviços, de acordo com os 

parâmetros definidos pela Lei Federal nº 8.666/93. 

Cons. Paulo Roberto de Jesus 

Funcionário Rodrigo Nivaldo Martins 

Funcionário Luiz Gonzaga Corrêa 

    

ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO E AVALIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 

COMPETÊNCIAS PARTICIPANTES 

Acompanhar o desempenho dos funcionários, fazer 

avaliação anual dos mesmos. Verificar e fazer 
possíveis melhoramentos do Plano de Cargos e 

Salários. Cargos e Salários. 

Cons. Waldemar Bornhausen Neto  

Cons. Paulo Roberto de Jesus  
Cons. Nelson Castello Branco Nappi  

Cons. Valery Maineri König 

    

AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO 

COMPETÊNCIAS PARTICIPANTES 

Acompanhar, coordenar e avaliar os trabalhos 

desenvolvidos no setor de fiscalização. 

Cons. Waldemar Bornhausen Neto  

Cons. Valery Maineri König  
Cons. Eduardo A. Correa de Machado 

    

COMUNICAÇÃO E MARKETING 

COMPETÊNCIAS PARTICIPANTES 

Criar novos formatos, coordenar , avaliar e divulgar: 

do  Jornal, do Boletim Eletrônico e site do CORECON. 

Cons. Paulo de Tarso Guilhon  

Cons. João Rogério Sanson  

Cons. Bruno Fernando Lopes Ventura 

    

ECCE 

COMPETÊNCIAS PARTICIPANTES 

Organizar e coordenar o XIV Encontro dos Cursos de 

Ciências Econômicas. 

Cons. Valery Maineri König  

Cons. João Rogério Sanson  
Cons. Ralf Marcos Ehmke 

    



 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

COMPETÊNCIAS PARTICIPANTES 

Elaborar o Planejamento Estratégico do CORECON-

SC, avaliar as forças e fraquezas, ameaças e 

oportunidades;estabelecer os objetivos Estratégicos 
de curto , médio e longo prazo; Acompanhar a 

execução do PE; e Avaliar e replanejar o PE. 

Cons. Waldemar Bornhausen Neto  

Cons. Horst Schroeder  

Cons. Flávio Lopes Perfeito  
Cons. Nelci Moreira de Barros 

    

ENESUL 

COMPETÊNCIAS PARTICIPANTES 

Encontro dos Economistas da Região Sul Cons. Waldemar Bornhausen Neto  

Cons. Nelci Moreira de Barros  

Cons. Paulo Roberto Jesus  
Apoio: Cons. Flavio Lopes Perfeito  

Econ. Ricardo Bayer Battistotti 

    

 

 
Relatório de Atividades das Comissões de 
Trabalho 
 
 

Licitação 
 
Em 26 de abril foi lançado o Edital de Carta-Convite nº 01/2013 para 
Contratação de profissional liberal ou empresa especializada, para prestação 
dos serviços de Web e Design, sendo a Empresa vencedora e contratada 
WMIDIA TREINAMENTO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME. 
 
Em 09 de julho foi lançado o Edital 02/2013 para Contratação de empresa 
para prestação dos serviços de gerenciamento, administração, fiscalização, 
emissão, fornecimento e manutenção de benefício  alimentação, através de 
cartões magnéticos com tecnologia on line e chip de segurança  destinados 
aos funcionários do CORECON/SC, sendo a Empresa vencedora e 
contratada COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS. 
 

IV Prêmio BRDE de Desenvolvimento  
 
O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE e o Conselho 
Regional de Economia da 7ª Região/SC realizaram o “IV Prêmio BRDE de 
Desenvolvimento 2012/2013”, na categoria profissional com o objetivo de: 
incentivar a investigação e a produção de trabalhos técnico-econômicos, 
abrangendo estudos de cadeias produtivas ligados aos setores das atividades 
econômicas, de formação, manutenção e dinâmica de aglomerados 
produtivos, que possibilite contribuir para o desenvolvimento sócio-econômico 
de Santa Catarina ou da região Sul. 
 
 



 

 
Trabalhos Premiados:  

  
 1º colocado os Economistas: Daniel Augusto de Souza – Reg. Nº 2982,  

Adriano de Amarante – Reg. Nº 2577 e Fernando Pozzobon – Reg. Nº 3272 e os 
alunos Filipe Guilherme Ramos da Silva e Guilherme Augusto Schütz com o 
trabalho: Um Estudo Econométrico-Espacial dos Principais Clusters de Santa 
Catarina. 
 

 2º colocado: Idaulo José Cunha – Reg. Nº  622, com o trabalho: Associação 
entre os estágios de desenvolvimento da indústria catarinense e os objetivo e 
modelos de pesquisas econômicas realizadas nos anos 1962-2012. 
 

 3º colocado: Economista Raquel Bez – Reg. Nº 3105, com o trabalho: Uma 
análise do setor de abastecimento de água por categoria de consumo: O Caso de 
Santa Catarina. 
 

 Menção Honrosa: Economista Jailson Coelho – Reg. Nº 1501, com o Trabalho:  

O Custo do atraso da conclusão da BR 101 Sul: Uma análise da perda de 
geração de riquezas na Região Sul de Santa Catarina. 

 

XVI ECCE - III ECCE SUL  
 
O Encontro dos Cursos de Ciências Econômicas é um evento que acontece 
todos os anos e tem como objetivo reunir representantes de escolas de 
Economia para a discussão de temas pontuais para o desenvolvimento dos 
cursos, bem como exposição e trocas de novas idéias.  

 
Na sua 16ª edição, o ECCE foi realizado em Florianópolis/SC, no dia 08 de 
agosto de 2013, juntamente com o III ECCE SUL, o qual são convidados os 
Professores do Curso de Economia do Paraná e do Rio Grande do Sul e o 
mesmo é realizado pelo Conselho Regional de Economia 7ª Região/SC.  
 
O evento contou com a presença de aproximadamente 20 pessoas, dentre 
elas coordenadores, professores e estudantes das seguintes Instituições: 
UNIVILLE, UNIDAVI, UNOCHAPECÓ, UNISUL VIRTUAL, UNESC, UFSC e a 
UNIVERSIDADE POSITIVO do Paraná.  
 

XVIII ENESUL 
 
Este ano foi realizado em Florianópolis nos dia 08 e 09 de agosto onde 
reuniram-se os representantes dos Conselhos Regionais de Economia dos 
Estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, bem como dos 
profissionais liberais e estudantes de economia, com o objetivo de promover o 
debate dos fundamentos econômicos das atuais políticas macroeconômicas 
que subsidiam o andamento da conjuntura econômica nacional, assim como 
analisar a estrutura dos cursos de Economia, com base em suas grades 
curriculares e propor, em conjunto, as melhorias necessárias, com foco no 
mercado de trabalho. Este ENCONTRO ganha consistência e força como um 
importante fórum de discussão com os profissionais especializados que serão 
convidados, diante dos temas que têm afetado o desempenho local, regional 
e nacional da economia brasileira. 



 

 
Objetivos específicos: 

 

 Promover a integração de profissionais e acadêmicos dos Cursos de 
Ciências Econômicas, para debater assuntos de interesse da categoria; 

 Fortalecer a imagem dos Conselhos de Economia junto aos profissionais e 
futuros economistas; 

 Oportunizar o debate sobre os ASPECTOS MACROECONÔMICOS DA 
ECONOMIA BRASILEIRA, em sua perspectiva futura. 

 
PROGRAMAÇÃO XVIII ENESUL 

 
1º dia - Abertura do Evento – quinta-feira - 08.08.13 
 

 18h00- Credenciamento 

 19h30 Abertura (composição da mesa) 

 20h00 – Homenagens SINDECON/SC 

 20h30 - Palestra PERSPECTIVAS DA ECONOMIA BRASILEIRA 
PARA OS PRÓXIMOS DEZ ANOS – Palestrante: Econ. Álvaro 

Dezidério da Luz – Economista Chefe da Somma Investimentos 

 21h30 - Solenidade de Entrega do IV Prêmio BRDE de 
Desenvolvimento 

 21h45 - Jantar de Confraternização e Homenagens 
 

2º dia - sexta-feira - 09.08.13 
: 
Tema central: Impactos Macroeconômicos Futuros nas Economias 
Estaduais 

 08h30 - Abertura  

 09h00 - 09h40 – Palestra – Palestrante: Andre Francisco Nunes de 
Nunes – Economista Chefe da FIERGS  

 09h50 - 10h20 Coffee-Break 

 10h20 -11h00 – Palestra – Palestrante: Maurílio Leopoldo Schmitt – 
Economista Chefe da FIEP 

 11h10 - 11h50 – Palestra – Palestrante: Dr. Glauco José Côrte – 
Presidente do Sistema FIESC 

 12h00 - 13h30 – Almoço 
 
Tema central: Desafios ao crescimento e à integração à economia global 

 14h00-15h30 – Palestra: “Agronegócio - Oportunidades e desafios” 
– Palestrante: Luiz Antônio de Camargo Fayet – Consultor de 
Logística da CNA 

 15h30 – 16h00 Coffee-Break 

 16h00 -17h30 – Palestra: “Desafio ao crescimento e  à integração 
global: o caso brasileiro” -  Palestrante: Econ.  Dr. Fernando Ferrari 

Filho – Professor da UFRGS e Pesquisador do CNPq 

 18:00 – Encerramento 
 
 
 



 

 

XVIII ENESUL: Sucesso de Público  

 
O XVIII Encontro de Economistas da Região sul teve na noite de 08 de agosto sua solenidade de 
abertura. O momento contou com a presença de aproximadamente 200 pessoas entre 
economistas, professores, estudantes, autoridades locais e demais interessados.  
 

  

 
Um dos pontos altos da noite foi à entrega do IV Prêmio BRDE de Desenvolvimento 2012/2013, 
que reconhece trabalhos técnicos e científicos de economistas. Neste ano os primeiros colocados 
foram:  
 
1º Lugar: Daniel Augusto de Souza, Adriano de Amarante e Fernando Pozzobon - “Um Estudo 
Econométrico-Espacial dos Principais Clusters de Santa Catarina”.  
2º Lugar: Idaulo José Cunha - “Associação entre os estágios de desenvolvimento da indústria 
catarinense e os objetivos e modelos de pesquisas econômicas realizadas nos anos 1962-2012”.  
3º Lugar: Raquel Bez - “Uma análise do setor de abastecimento de água por categoria de 
consumo: O Caso de Santa Catarina”. 
Menção Honrosa: Jailson Coelho - “O Custo do atraso da conclusão da BR101 Sul: Uma análise 
da perda de geração de riquezas na Região Sul de Santa Catarina".  
 

  

 
 
Houve também uma homenagem aos 60 anos de fundação do Sindicato dos Economistas no 
Estado de Santa Catarina. O economista Mauro dos Santos Fiúza fez um breve relato sobre a 
história do Sindicato e sua atuação no estado. Na oportunidade foram homenageados os Ex-
Presidentes do SINDECON/SC.  



 

 
 
A palestra de abertura foi proferida pelo economista Álvaro Dezidério da Luz – Chefe da Somma 
Investimentos, que falou sobre as perspectivas da economia brasileira para os próximos dez anos.  
 

 
 
Após a solenidade, os economistas puderam participar de um jantar de confraternização.  
 

  

 
Ainda no dia 08 de agosto, dentro da programação do XVIII ENESUL ocorreram o III Encontro dos 
Cursos de Ciências Econômicas da Região Sul e o XVI ECCE – Encontro dos Cursos de Ciências 
Econômicas de Santa Catarina, com a presença de coordenadores e professores das seguintes 
instituições: UNIVILLE, UFSC, UDESC, UNIDAVI, UNOCHAPECÓ e UNISUL VIRTUAL, todas 
estas de Santa Catarina, e Universidade Positivo do Paraná. 
  
Na sequencia do XVIII ENESUL, no dia 09 de agosto, foram realizadas as palestras e discussões 
com os temas: Impactos macroeconômicos futuros nas economias estaduais, que teve como 
palestrantes, os economistas: Andre Francisco Nunes de Nunes (FIERGS); Maurílio Leopoldo 
Schmitt (FIEPR); e Paulo de Tarso Guilhon (FIESC) e Desafios ao crescimento e à integração à 
economia global, que teve como palestrantes, os economistas Luiz Antônio de Camargo Fayet 
(CNA) e Fernando Ferrari Filho (UFRGS).  
 

  

http://www.corecon-sc.org.br/enesul/upload/fotos/full/enesul-200308-32.jpg


 

  

 

 
 

Acompanhamento do Desempenho e Avaliação dos 
Funcionários 
 
Os funcionários são avaliados pela Comissão e este ano esta sendo 
reformulado o Plano de Cargos e Salários e os salários dos funcionários estão 
defasados conforme mercado de trabalho e a  Comissão propôs que  esse  
ano tivessem essa promoção. Foi concedido a partir do dia 1º de maio de 
2013, reajuste de 26,88% (vinte e seis vírgula oitenta e oito por cento) na 
Tabela salarial de 40 (quarenta) horas do Plano de Cargos e Salários do 
Conselho Regional de Economia 7ª Região/SC.                                              

 

Delegacias 
 

Substituição do Delegado Regional do CORECON/SC  Econ. Ademir 
José Demétrio em Joinville/SC: 
Toma Posse: Econ. Eliane Maria Martins 
 
Substituição do Delegado Regional do CORECON/SC Econ. Willian José 
de Souza em Lages/SC: 
Toma Posse: Econ. Graciela Alessandra Dela Rocca 

 

Ações de fiscalização e defesa do mercado de 
trabalho do Economista 
 
As ações de fiscalização da profissão do economista na Gestão 2013 
iniciaram no dia 01 de março de 2013 (data da contratação do Fiscal). Em  
27/03/2013 foram enviadas cartas convites a Renata Siebert de Moraes 
Lawson, João Pedro Brugger Martins e José Artur Silveira Teixeira, todos 
atuavam como economista na Leme Investimentos, como não houve resposta 
em 23/04/2013 foram enviadas notificações para a regularização, Renata 
transferiu o registro de São Paulo (PF) e também transferiu sua empresa 
B&M- International Consultoria (PJ), João também efetivou o registro, José 
Artur, no entanto não se manifestou o que gerou o auto de infração  em 
20/06/2013 sem resposta foi aplicada a multa em 24/09/2013.  
 
Em relação às empresas que estavam com pendências do fiscal anterior a 
NBR Consultoria encontra se em processo de multa, pois em 11/04/2013 foi 
enviado novamente carta convite, em 09/05/2013 foi emitido a notificação sem 



 

respostas em 18/06/2013 foi emitido o auto de infração como não houve 
nenhuma manifestação em24/09/2013 foi emitido o Acórdão, na mesma 
situação encontra se a empresa Matiz Consultoria Empresarial e Tributária.  
 
A empresa Lima Medeiros já estava com todas as correspondências 
encaminhadas fato que permitiu o envio do processo para o jurídico e 
aplicação da multa enviada para o endereço que constava no contrato social 
em 19/06/2013 a correspondência voltou como procedimento esta foi enviada 
para o sócio Adriano Lima Medeiros, que alega o não recebimento das 
demais correspondências fato que passou pela Plenária e esta decidiu manter 
a multa, pois os AR estão no processo. Neste caso o processo irá para o 
COFECON decidir se mantém ou não a multa.  
 
Nos casos das empresas Value’s Pericias e Assessoria Econômica 
Financeira, Fluxal Agência de Estudos Técnicos e Econômicos Ltda e Aldo 
Avosani  recomenda-se o arquivamento, pois foi enviadas correspondências 
(endereços dos contratos sociais) e estas voltaram ficando sem possibilidades 
de encontrar.  
 
No caso da empresa Pool Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, 
Jacintho Assessoria e Consultoria também recomenda se o arquivamento 
devido a falta de maiores prova de que estão atuando na área de economia.  
 
A empresa Manchester Projetos Captação de Valores para Investimentos foi 
enviado carta convite em08/04/2013 sem nenhuma resposta foi enviada a 
notificação em 02/05/2013 a sócia Gisele em 14/05/2013 enviou como 
resposta um e-mail alegando não ter mais vinculo com tal empresa e que esta 
já estava inativa, foi solicitado a comprovação das afirmativas fato que não 
ocorreu sendo aplicado o auto de infração em 21/06/2013 sem nenhuma 
resposta em 11 de setembro foi emitido o Acórdão, a multa foi parcelada em 
quatro vezes sendo paga a primeira em 13/09/2013, atualmente foi enviado a 
decisão da comissão de fiscalização dando um prazo de 15 dias para registrar 
a empresa ou dar baixa.  
 
Em 01/04/2013 foram enviadas cartas listagem pedindo a relação de cargos 
ocupados por bacharéis em Ciências Econômicas para as seguintes 
prefeituras: Joinville (todos possuem registro), Biguaçu (não houve resposta), 
Lages (não houve resposta), Gaspar (não houve resposta), Itapema (não há 
cargo que tenha sido apresentado o diploma de economia), Florianópolis (um 
não possui registro - João Carlos da Rocha enviado carta convite em 
15/08/12, porém sem resposta, enviado em 09/04/13 a notificação pela falta 
de providencias em 15/05/2013 foi emitido o auto de infração- o interessado 
não entrou com defesa fato que gerou o acórdão em 27 de junho/ em 21 de 
agosto foi enviado a notificação e em 23 de setembro a CDA ). No caso da 
SAMAE de Blumenau não há economistas no quadro de vagas, também foi 
enviado a Baesa-Energética Barra Grande S\A, Fiesc e Codesc sem 
nenhuma resposta, a Celesc e a Fatma enviaram  a relação dos economistas 
que trabalham na empresa, todos possuem registro. 
 
Em relação a empresas privadas foram enviadas cartas convite para: 
Buettner- banho Cama Mesa/desde 1898, Azzo Hidráulico do Brasil, 
Tractebel, Grupo Abra, Transmagna Transporte Ltda, Centro Administrativo 



 

Cassol Center Lar, LPR- Brasil Representações, comércio e serviços, Cia 
Hering, Tupy-S/A, Altona- Fundição e Usinagem de Aço e Ligas Especiais, 
Bunge Alimentos, Tigre S.A tubos e conexões- Joinville, Digitro- Inteligência-
Ti-Telecom, Intelbras S.A indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira, 
Klabin, apenas a Altona enviou os nomes das pessoas formadas em 
economia e que estão atuando na área, foi enviado correspondência para 
estas empresas porque em pesquisa na internet estas têm indícios de 
economistas atuando. 
 

Registros Efetivados (mar/setembro)   

Thiago Rocha Fabris (PF) Carta Convite  

Instituto de Pesquisa Catarinense Ltda  (PJ) Carta Convite  

Adriana Engelmann Krueger (PF) Notificação 

João Pedro Brugger Martins  (PF) Notificação 

Renata Siebert de Moraes Lawson (PF) Notificação 

B&M- International Consultoria (PJ) 
 

Luiz Victor Pittela Siqueira (PF) Transferência Carta Convite  

Alessandro Griep (PF) Carta Convite  

Claudio Luiz Moita Guedes (PF) Transferência Carta Convite  

Denis Carlos Roeder (PF) Carta Convite  

Daniele Sehn (PF) Carta Convite  

Processos em andamento 
 

João Carlos da Rocha (PF) CDA 

HPN Consultoria Empresarial Ltda (PJ) Notificação de CDA 

José Artur Silveira Teixeira (PF) Aplicação de multa 

NBR Assessoria Ltda (PJ) Aplicação de multa 

Matiz Consultoria Empresaril Ltda (PJ) Aplicação de multa 

Manchester Projetos- Consultoria Financeira e 
Empresarial Ltda (PJ) 

Parcelamento da multa 

Felix Theiss & Associados- Consultoria Empresarial Auto de infração 

Ingo Ristow ( irá para Plenária) Auto de infração 

Foco Consultoria Empresarial Auto de infração 

Rafael Pereira (irá para Plenária) Auto de infração 

 
Também, durante todo o exercício de 2013, os Editais de concursos públicos foram 
fiscalizados, e, foram apuradas as denúncias recebidas no período. 
 
 

Concurso Prefeitura de Treze Tilias - Edital 01/2013 
 
É COM MUITA SATISFAÇÃO QUE PUBLICAMOS ESSA INFORMAÇÃO POIS ENTENDEMOS 
QUE ESSA FOI UMA CONQUISTA DO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 7ª REGIÃO, QUE 
REIVINDICOU LUTANDO EM DEFESA DA CLASSE 
ECON. WALDEMAR BORNHAUSEN NETO 
PRESIDENTE DO CORECON/SC 
 
INSCRIÇÕES ABERTAS: até 10/10/2013  
Prefeitura do Município de Treze Tílias/SC 
Reabertura de inscrições para o Cargo de Técnico Municipal de Nível Superior em Fiscalização de 
Receitas Tributárias, do Concurso público 01/2013.  



 

 
Disponível em: Documentação do Concurso, Edital, Erratas e Nota Explicativa. 
Status do Concurso: Edital disponível 
 
Data prevista da prova: 27/10/2013 
Data de Inscrição: de 11/09/2013 até 10/10/2013 
Inscrição no local: verificar no Edital os dias em que os postos de inscrição estarão abertos. 
Data limite de pagamento: 10/10/2013  
 

Prefeitura Municipal de Treze Tílias – SC Concurso 
Público Edital no 01/2013 - Errata 04 
  
11 - TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR EM FISCALIZAÇÃO DE RECEITAS 
TRIBUTÁRIAS Diploma de Conclusão de Curso Superior em Direito ou Administração ou Ciências 
Contábeis ou Economia. 
  

Prefeitura Municipal de Treze Tílias, 06 de setembro de 2013. 
 

Mauro Dresch 
Prefeito do Município de Treze Tílias 

COMUNICADO  
  
Região/SC, no uso de suas atribuições legais de regulação e defesa da profissão de Economista, 
impetrou um Mandado de Segurança contra a Prefeitura Municipal de Treze Tílias - SC, com pedido 
deferido por meio de Liminar, para a inclusão de Economistas no rol de profissionais exigidos para o 
cargo de Técnico Municipal de Nível Superior em Fiscalização de Receitas Tributárias, descrito no 
Edital de Concurso Público nº 01/2013. Na primeira versão do referido Edital, estavam elencados 
para concorrer ao cargo de Técnico Municipal de Nível Superior em Fiscalização de Receitas 
Tributárias, somente Advogados, Administradores e Contadores. 
 
Esta é mais uma conquista para os Economistas de Santa Catarina.  
 
Ajude o CORECON/SC na defesa dos interesses da profissão, denuncie! (e-mail anônimo enviado 
para: fiscalizacao@corecon-sc.org.br). 

 

 

Comunicação e Marketing 
 
Reestruturação do site do CORECON/SC 
 
Buscando atender algumas solicitações dos economistas registrados e da 
comunidade catarinense, o CORECON/SC disponibilizou na rede seu novo 
website. O novo site do CORECON/SC teve seu design e estrutura de 
navegação totalmente reformulados, proporcionando uma maior facilidade 
para o internauta no que se refere a localização de informação. Ainda, o site 
ganhou mais ferramentas que proporcionam novas formas de interação, tais 
como a possibilidade de verificar se um número de registro é realmente de um 
economista registrado ou, ainda, existe a possibilidade do internauta fazer a 
denuncia on-line sobre irregularidades no exercício da profissão de 
economista. 
 
Esse ano os informativos on line, os Boletins Eletrônicos são elaborados por 
um funcionário do CORECON/SC. 
 



 

 
 



 

Semana de Economia 2013 
 
A Comemoração da Semana do Economista 2013/CORECON-SC em 
Florianópolis este ano foi realizada juntamente com a realização do XVIII 
ENESUL, realizado nos dias 08 e 09 de agosto/13.  

 

 
 
 

http://www.corecon-sc.org.br/


 

 
 

Semana do Economista Tubarão 
 
Conselho Regional de Economia – 7ª Região - SC, através de sua Delegacia Regional em Tubarão 
com apoio da Associação dos Economistas da AMUREL, realizou no dia 23 de agosto – sexta-feira 
um jantar de confraternização (por adesão) alusivo à comemoração da Semana do Economista. 
 
Na ocasião ouve também o VI Encontro dos Egressos do Curso de Ciências Econômicas e 
homenagem a dois Economistas, por relevantes serviços prestados a comunidade em geral e ao 
Curso de Ciências Econômicas da UNISUL. 
 

 
 

  



 

Planejamento Estratégico 
 
CORECON – SC revisa e atualiza seu Planejamento Estratégico, conforme 
alinhamento do Conselho Federal de Economia.  
 

Negócio x Missão x Visão 

 
• Negócio: 

Regular e Fiscalizar a Profissão de Economista  
 

• Missão: 

Contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do Estado e assegurar o 
exercício legal e ético  da profissão do economista.  
 

• Visão:  

Ser referência como entidade profissional no Estado contribuindo de forma 
decisiva para o desenvolvimento econômico sustentável com justiça social.   

 
• Valores: 

1. Ética 
2. Respeito 
3. Transparência 
4. Impessoalidade 
5. Comprometimento 

 

Linha de Visão 
 

 Consolidar e divulgar o Planejamento Estratégico; 

 Assinar Termo de Compromisso com a Ordem dos Economistas de SC; 

 Avaliar os processos e Rever  atribuições; 

 Renovar os equipamentos de  informática e operação otimizada da rede; 

 Organizar o XVIII ENESUL.  
 
 



 

Incluir a tabela encadernar com a 
impressão em anexo.... 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participação em Formaturas 



 

A participação do Conselho Regional de Economia 7ª Região/SC nas Cerimônias de 
Colação de Grau dos Cursos de Ciências Econômicas das Universidades 
Catarinenses, tem como objetivo: a aproximação com os novos profissionais e a 
reafirmação do compromisso com a qualidade, reconhecimento e valorização da 
nossa classe. 
 

1º Semestre/2013 
 

Universidade Data Local Representante 1º Colocado 

UNESC 01.03.13 CRICIUMA 
Econ. Dirnei Estevam 
Machado 

Tiago Macarini 
Michels 

UNIDAVI 02.03.13 RIO DO SUL 
Econ. Marcelo V. 
Custódio 

Janaina Medeiros 

FURB 15.03.13 BLUMENAU 
Econ. Charles 
Schneider 

 

UFSC 03.04.13 FPOLIS 
Econ. Waldemar 
Bornhausen Neto 

Amanda 
Carabetti 
Daniel Boeora 
Lodettti 

UDESC 20.02.13 FPOLIS 
Cons. Paulo Roberto 
de Jesus 

Leandro de 
Miranda Gomes 

 

2º Semestre/2013 
 

Faculdade Data Local Representante 1º Colocado 

UNESC 17.08.13 CRICIÚMA 
Econ. Dirnei Estevam 
Machado 

Marina Crepaldi 
Zuchinali 

UNIVILLE 03.08.13 JOINVILLE 
Econ. Eliane Maria 
Martins 

Marshel Ricardo 
Bento  
Maikon Richard 
Bruehmuller 

FURB 02.08.13 BLUMENAU 
Econ. Marcelo Viana 
Custódio 

 

UFSC 21.08.13 FPOLIS 
Econ. Waldemar 
Bornhausen Neto 

Cristina Tessari 
Eduardo Nery 
Fuganti 

UDESC 12.08.13 FPOLIS 
Econ. Waldemar 
Bornhausen Neto 

Pedro 
Romagnani 
Silveira 

UNOCHAPECÓ 22.08.13 CHAPECÓ 
Econ. Frederico 
Santos Damasceno 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reuniões Ordinárias  
 



 

Calendário das Reuniões Ordinárias 
 
07.01.13 Posse novos Conselheiros  e Eleições do Presidente e Vice-presidente 

– realizada em Florianópolis/SC 
04.02.13 1º Reunião Ordinária realizada em Florianópolis/SC  
04.03.13 2º Reunião Ordinária realizada em Blumenau/SC 
 

CORECON realiza sessão plenária em Blumenau 
A 2ª Sessão Plenária do Conselho foi realizada em Blumenau, no dia 04 de março, com a palestra 
“Secretaria de Desenvolvimento Econômico - organização e estrutura frente ao Plano Blumenau 
2050" 
 

Representantes do CORECON/SC estiveram em Blumenau, no dia 04 de março, participando da 2ª 
Sessão Plenária realizada pelo Conselho na cidade. Os assuntos discutidos foram: organização da 
secretaria municipal de desenvolvimento econômico e a sua relação como Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Social; ações articuladoras da Secretaria com outras entidades 
privadas – limites e possibilidades; e ações previstas para essa gestão; e uma visão pessoal diante 
do Plano Blumenau 2050.  
 
Na oportunidade, os conselheiros também participaram da palestra “Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico - organização e estrutura frente ao Plano Blumenau 2050”, ministrada pelo Secretário 
Municipal de Desenvolvimento Econômico de Blumenau, Jorge Cenci, fundador da empresa Senior 
Sistemas. 
 

 
 
A iniciativa ocorreu no auditório da FURB, em Blumenau, e faz parte do programa de atividades 
acadêmico-científico-culturais do Curso de Ciências Econômicas da instituição. O objetivo é o 
conhecimento da organização institucional da cidade e da região, bem como os diversos setores 
industriais, comércio e serviços e suas representações e as oportunidades para o trabalho do 
economista, nos diversos órgãos públicos e privados.  
 
Acadêmicos, professores e da Associação dos Economistas do Vale do Itajaí-ASSECONVI, também 
prestigiaram o evento.  
 



 

Tanto a palestra quanto a reunião plenária contaram com a presença dos seguintes conselheiros: 
Bruno Fernandes Lopes Ventura; Valery Maineri König; Ralf Marcos Ehmke; Paulo de Tarso Guilhon; 
Nelson Pamplona Rosa – tesoureiro; Adilson Oscar Longen; Horst Schroeder; Valmor Cesar Schimidt 
– presidente da Asseconvi; Waldemar Bornhausen Neto; Charles Scheneider – conselheiro federal; e 
Flavio Lopes Perfeito.  
 

 
 

 
08.04.13 3ª Reunião Ordinária realizada em Florianópolis/SC 
06.05.13 4ª Reunião  Ordinária  realizada em Joinville/SC 
 

CORECON-SC Realiza Sessão Plenária em Joinville 
O CORECON-SC em parceria com a ACIJ realizou em Joinville, a sua 5ª Sessão Plenária no dia 06 
de maio, com palestra do Econ. João Randolfo Pontes. 

 
No dia 06.05 o CORECON-SC em parceria com a Associação Empresarial de Joinville – ACIJ, 
realizou a sua 5ª Sessão Plenária Ordinária descentralizada do exercício de 2013.  
 

 
 

Vice-Presidente ACIJ, Prefeito de Joinville, Dep. Darci de Matos,  
Presidente CORECON/SC e Palestrante 

 



 

 
Na oportunidade, foi proferida pelo Economista João Randolfo Pontes, palestra sobre “As 
perspectivas energéticas 2013-2030: Impactos na economia brasileira e de Santa Catarina”, 
abordando temas como as principais fontes energéticas existentes, a posição do Brasil em termos de 
energia renovável e a necessidade de investimentos na matriz energética do Estado. 
  
Além dos Conselheiros do CORECON-SC e da Diretoria da ACIJ, o evento contou com a presença de 
empresários, professores, estudantes e demais representantes da sociedade. 
  

 
 

 
10.06.13 5ª Reunião Ordinária realizada em Florianópolis/SC 
01.07.13 6ª Reunião Ordinária realizada em Florianópolis/SC 
07.08.13 7ª Reunião Ordinária realizada em Florianópolis/SC 
03.09.13   ª Reunião Ordinária realizada em Florianópolis/SC 
02.10.13 9ª Reunião Ordinária realizada em Florianópolis/SC  
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relatório Financeiro 

Comparativo 
 



 

Relatório Financeiro 2013 
 
O Balancete do 3º trimestre de 2013, em relação a evolução havida entre o Orçado 
para 2013 e o efetivamente realizado até o encerramento  do presente balancete do 
3º Trimestre de 2013. A receita prevista para o exercício de 2013 somando R$ 
550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), já foram realizadas 92,6% 
correspondente ao Orçado como receitas com pessoas físicas, e as projeções de 
receitas com pessoas físicas já ultrapassaram em 109,4% do 0rçado. Pela sua 
análise já foram realizadas 85,6% do 0rçado para 2013.  
 
Fazendo uma comparação do realizado em 2013 com o realizado nos exercícios 
anteriores, constata-se que a política de cobrança imposta pela atual administração 
foi mais eficiente com as praticadas nos exercícios anteriores, vejamos: em 2010 
foram recebidas 67,8% das receitas projetadas para o exercício, em 2011 foi de 
83,2% e em 2012 foi de 81,8%. Com relação ao grupo de contas de despesas, 
constatou-se que as mesmas se mantiveram dentro da normalidade, com exceção 
das despesas com pessoal, que cresceram 35%.  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acontecimentos, Participações 

e Realizações 
 



 

Acontecimentos, Participações e 
Realizações 
 
 
 
Eleições 

CORECON/SC tem nova diretoria 
Nesta segunda, 07, foi eleita a nova diretoria do CORECON/SC para a gestão 2013: Econ. Waldemar 
Bornhausen Neto, presidente e Econ. Nelci Moreira de Barros, vice-presidente. 

 
Em reunião plenária realizada na segunda-feira, 
07, na sede do Conselho em Florianópolis, foi 
eleita a nova diretoria do CORECON/SC para a 
gestão 2013. Foram eleitos os Conselheiros 
Waldemar Bornhausen Neto, presidente; e Nelci 
Moreira de Barros, vice-presidente. Ambos 
receberam a indicação do Conselheiro Ralf 
Marcos Ehmke, e foram aceitos por aclamação.  
É importante destacar, ainda, que durante a 
sessão foi aberto período para indicação de 
outros nomes, porém, não houve outros 
indicados.  
“Será um desafio presidir o Conselho Regional e 
torná-lo mais atuante. Visitaremos todas as 
Delegacias, promovendo um trabalho de 
integração junto as Universidades e à 

comunidade. Nossa gestão será descentralizada, incluindo Reuniões Plenárias nas cidades onde 
temos nossas Delegacias e envolveremos mais nossos economistas no interior do Estado.”, destaca 
o novo presidente. 

 

 
 
 

Solenidade de posse da nova diretoria do Corecon/SC é 
prestigiada por representantes de diversos setores da 
sociedade 
Solenidade de posse da nova diretoria do CORECON/SC, eleita em 07 de janeiro, ocorreu nessa 
quarta-feira (20), no auditório do BRDE em Florianópolis 
 
Autoridades, familiares e amigos prestigiaram a solenidade de posse da nova diretoria do Conselho 
Regional de Economia de Santa Catarina (CORECON/SC), eleita em 07 de janeiro de 2013, que 
ocorreu nessa quarta-feira (20), no auditório do BRDE em Florianópolis. 

 
O novo presidente do CORECON/SC, Waldemar Bornhausen Neto, é economista e auditor interno da 
Celesc, onde atua há 30 anos. Possui especialização em Gestão Estratégica (ESAG/SC), MBA em 
Gestão do Desenvolvimento e Cooperação Internacional pela Universidade Moderna de Lisboa 
(Portugal); e mestrado em Gestão da Inovação pela Escola Nacional Superior DÊS Mines (Saint-
Etienne/França).  
 
Em seu pronunciamento, destacou o compromisso de descentralizar as ações do Conselho que será 
fundamental para integrar a administração às Delegacias Regionais em Santa Catarina, “e elas terão 
participação ativa neste processo de descentralização, pois serão um elo entre o Conselho e as 
Faculdades de Ciências Econômicas para orientar nossos futuros economistas a atuarem no 
mercado”, esclareceu.  



 

 

 
 
Durante a solenidade foram apresentados também os demais membros da diretoria (vice-presidente, 
Nelci Moreira de Barros; Tesoureiro, Nelson Pamplona da Rosa; Secretário Reuniões, Bruno F. Lopes 
Ventura); os novos conselheiros efetivos (Flávio Lopes Perfeito; Ricardo Bayer Battistotti; e Valery 
Maineri König), e conselheiros suplentes (Eduardo A. C. de Machado; Bruno F. Lopes Ventura; e 
Nelson C. Branco Nappi).  
 

 
Homenagens  
 
A noite ainda reservou um momento especial onde foram prestadas homenagens a duas 
personalidades, com relevantes serviços prestados aos economistas do Brasil: Mário Petrelli, 
representado pelo filho Mário José Gonzaga Petrelli, recebeu a homenagem da Associação dos 
Conselhos Profissionais de Santa Catarina, do Conselho Federal de Economia (COFECON) e do 
CORECON/SC, pela sua participação decisiva na criação da Lei das anuidades, que beneficiou todos 
os Conselhos Profissionais do Brasil; E Renato de Mello Vianna, diretor de planejamento do BRDE, 
homenageado pelo COFECON e CORECON pela participação do BRDE como um dos 
patrocinadores do Congresso de Economia realizado em 2011, realizado em Bonito/MS, no período 
em que presidiu a instituição. O homenageado agradeceu a distinção e destacou que o BRDE é a 
casa dos economistas, pois eles são os responsáveis por garantir e assegurar os acertos nos 
investimentos e atividades da instituição. “O BRDE está sempre a disposição para apoiar os projetos 
focados nos economistas”, acrescentou o diretor.  
 
Desafios  
 



 

O novo presidente também destacou que sabe dos desafios a frente do CORECON/SC e que não 
pode ser “um presidente do trivial”, restringindo sua atuação à ações mínimas que justifiquem a 
existência e o funcionamento desta autarquia. “Do Conselho Regional de Economia, a sociedade 
merece mais. E deve esperar mais, E vai receber mais”. Disse, ainda, que pretende consolidar as 
várias parcerias firmadas com outras entidades civis e instituições públicas, em especial o Sindicato e 
a Ordem dos Economistas. Também espera contar com a participação de todos os conselheiros e 
empregados, destacando que os mesmos são fundamentais para o cumprimento dos desafios 
assumidos. “Afinal o CORECON somos nós”, reafirmou.  
 
Entre as autoridades e representantes que marcaram presença no evento estiveram: Flávio Flores 
Lopes, presidente da ASCOP; Mário José Gonzaga Petrelli Filho, representado o presidente da RIC 
Record SC e PR, Mário José Gonzaga Petrelli; Márcia Camilli, representando o presidente do 
Sistema Fiesc, Glauco José Côrte; Ronaldo Freire, presidente da Comcap, representando o prefeito 
municipal de Florianópolis, Cesar Souza Jr; Joceli de Souza, presidente da Fundação Catarinense; 
Econ. Charles Scheneirder, representando o presidente do COFECON, Ermes Tadeu Zapelini (que 
não compareceu ao evento por estar sendo reempossado no cargo no mesmo momento); além dos 
delegados regionais do CORECON e dos representantes de outros conselhos profissionais. 
 

 
 

 
 
Sala para Economistas 

O Conselho disponibiliza sala para Economistas fazerem 
atendimento 
Agora você, Economista, tem a sua disposição uma sala gratuita, para atendimentos ou estudos, na 
sede do Conselho. Entre, a sala é sua! 
 

 
O CORECON-SC está disponibilizando um espaço em sua sede para que os Economistas 
registrados no Conselho possam realizar reuniões, atendimento a clientes ou estudos. Trata-se de 
uma sala climatizada e reservada exclusivamente para seu uso, com computador e acesso a internet 
gratuitos. 
 



 

 
 
Para desfrutar deste espaço em área nobre, no centro de Florianópolis, basta ser registrado e estar 
em dia com a anuidade de registro. A reserva deve ser feita pelo telefone 48 3222-1979 
GRÁTIS 48 3222-1979 ou pelo e-mail corecon-sc@cofecon.org.br. 
 

Venha para o CORECON-SC. Entre, a sala é sua! 
 

 

CORECON/SC e OESC reivindicam inclusão de 
economistas em edital do Badesc 
Em reunião com representantes da Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina, CORECON e 
OESC reivindicam inclusão de economistas em edital do Badesc 

 

 
 
Em reunião realizada na sexta-feira (08), na sede do CORECON em Florianópolis, o presidente do 
Conselho, Waldemar Bornhausen Neto, e o tesoureiro, Nelson Pamplona da Rosa, receberam o 
presidente da Ordem dos Economistas do Estado de Santa Catarina, Luiz Henrique Belloni Faria, e 
os representantes da Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina (Badesc), Rodrigo Moriguti 
(Gerente Operações Especiais) e Eduardo Alexandre Correa Machado (Gerente Planejamento) para 
tratar sobre o edital lançado pela instituição para o programa de crédito Badesc Fácil. No documento, 
que cadastra pessoas jurídicas para atuarem como correspondentes do Badesc na captação de 
clientes para o Programa, a Agência de Fomento limitou aos contadores essa possibilidade. 
 
O objetivo da reunião foi apresentar a reivindicação dos economistas que pleiteiam o cadastramento 
de suas empresas para também atuarem como correspondentes. O programa Badesc Fácil é uma 
linha de crédito através da qual o empresário pode obter de forma mais ágil a liberação de 
empréstimos.  
 

mailto:corecon-sc@cofecon.org.br


 

Os profissionais cadastrados como correspondentes, poderão captar e encaminhar propostas, 
auxiliando as empresas na obtenção da documentação exigida, por esse trabalho receberão 0,75% 
sobre o valor contratado. Porém, a análise dos documentos e aprovação é feita pelo Badesc.  
 
“Nesse primeiro momento, foi aberto o cadastramento somente para contadores, por entendermos 
que toda empresa possui um escritório de contabilidade e, desta forma, esse profissional é o detentor 
de informações contábeis, sabem da viabilidade financeira das empresas, o que favorece a amplitude 
na divulgação e adesão ao Programa”, destacou o gerente de Planejamento do Badesc. 
 
Em contrapartida, o presidente do CORECON informou que o Conselho vai formalizar o pedido de 
inclusão dos economistas: “vamos encaminhar nossa solicitação por escrito à diretoria do Badesc”, 
disse Waldemar Bornhausen Neto. 
 
Os representantes do Badesc informaram que outras entidades corporativas e associativas também 
estão reivindicando a mesma condição de correspondentes e a Diretoria está estudando ampliar esta 
condição, num próximo passo, e não veem nenhum impedimento para que os economistas também 
figurarem como correspondentes. 
 
O presidente do CORECON parabenizou a instituição pela implantação do Badesc Fácil e questionou 
sobre o prazo do trâmite da documentação até a liberação dos valores solicitados. O gerente de 
Operações Especiais, Rodrigo Morigutti, informou que após a simulação e a aprovação prévia (pré-
análise) pelo próprio sistema, o prazo é de aproximadamente 5 dias após o envio da documentação 
que, em breve poderá ser totalmente enviada via sistema. 
 

 
 

Economistas serão incluídos como correspondentes do 
programa Badesc Fácil 
Presidente do Badesc junto com sua diretoria aprovaram a reivindicação feita pelo CORECON/SC, 
transformando o Conselho em um correspondente Badesc Fácil. 

 

 
 
Em reunião realizada na Segunda-feira (18), na sede do BADESC, em Florianópolis, estiveram 
reunidos o presidente do BADESC, João Paulo Kleinubing, juntamente com os economistas 
Waldemar Bornhausen Neto, presidente do CORECON/SC, Nelson Pamplona da Rosa, tesoureiro, e 
Paulo Roberto de Jesus, conselheiro efetivo, para tratar sobre o conteúdo do edital do programa de 
crédito Badesc Fácil.  
 
No documento, que cadastra pessoas jurídicas para atuarem como correspondentes do Badesc na 
captação de clientes para o Programa, a Agência de Fomento limitou aos contadores essa 



 

possibilidade.  
 
O objetivo da reunião foi apresentar a reivindicação dos economistas que pleiteiam o cadastramento 
de suas empresas para também atuarem como correspondentes.  

 
Os profissionais cadastrados como correspondentes, poderão captar e encaminhar propostas, 
auxiliando as empresas na obtenção da documentação exigida, por esse trabalho receberão 0,75% 
sobre o valor contratado. Porém, a análise dos documentos e aprovação é feita pelo Badesc.  
 
O presidente do CORECON/SC parabenizou a instituição pela implantação do Badesc Fácil - através 
do qual o empresário pode obter de forma mais ágil a liberação de empréstimos - e destacou a 
importância da inclusão dos profissionais de economia no fomento do programa.  
 
Essa é a segunda reunião realizada entre as duas instituições para discutir o assunto. A primeira 
ocorreu no início do mês passado, na sede do CORECON/SC, juntamente com a Ordem dos 
Economistas do Estado de Santa Catarina, na ocasião, os representantes do Badesc haviam se 
comprometido em levar o assunto para a presidência da instituição e agendar o segundo encontro. 
 
Retomada 
 
Outro assunto tratado na reunião foi o retorno do patrocínio do BADESC, nas edições do Prêmio 
Catarinense de Economia. Kleinubing também se posicionou favorável à retomada da parceria já nos 
próximos meses. “Agradecemos a ótima receptividade que tivemos e o pronto atendimento às nossas 
demandas”, destaca o presidente do Corecon/SC. 
 

 
BADESC FÁCIL 

Informações sobre credenciamento de economistas para 
atuar como correspondentes do programa Fácil 
Foi publicado no dia 14 de agosto o Edital de Inexigibilidade nº 012/13 sobre “Credenciamento de 
sociedades de economistas e empresários economistas para o desempenho como correspondentes". 

 
Informamos aos Economistas que foi publicado no dia 14 de agosto de 2013 o Edital de 
Inexigibilidade nº 012/13, cujo objeto é o “Credenciamento de sociedades de economistas e 
empresários economistas para o desempenho como correspondentes, para atuação no âmbito do 
Estado de Santa Catarina, com vistas à prestação dos serviços de recepção e encaminhamento de 
propostas de financiamento, bem como à prestação de serviços complementares de coleta de 
informações cadastrais e de documentação, controle e processamento de dados”.  
 
Desta forma, o credenciamento de economistas para atuarem como correspondentes do programa 
Badesc Fácil se tornou possível, bastando que os Economistas procedam aos trâmites descritos no 
instrumento convocatório, cuja cópia integral se encontra disponibilizada no site eletrônico do 
BADESC, podendo ser acessado pelo endereço www.badesc.gov.br.  
 
É com muita satisfação que o publicamos a notícia acima, pois entendemos que essa foi uma 
conquista dos economistas de Santa Catarina junto ao BADESC.  
 
Parabéns às entidades, Ordem dos Economistas de Santa Catarina e o Conselho Regional de 
Economia, que reivindicaram juntas, lutando em defesa da classe. 
 

 
 

CORECON/SC realiza reunião para definir programação do 
XVIII ENESUL 

Nesta segunda (25) o presidente do Corecon/SC Waldemar Bornhausen Neto, se reúne para tratar da 
organização do XVIII ENESUL 

 
O Encontro de Economistas da Região Sul – ENESUL foi tema de uma reunião realizada na sede do 

http://www.badesc.gov.br/


 

Corecon/SC, segunda-feira, 25. O presidente do Corecon/SC Waldemar Bornhausen Neto, recebeu 
Carlos Alberto Gandolfo, presidente do Corecon/PR, Ricardo Bayer Battistotti e Flávio Lopes Perfeito, 
membros da Comissão Organizadora e mais os conselheiros do Corecon/SC Valery Maineri König e 
João Rogério Sanson.  
 

 
 
Eles discutiram a programação da 18ª edição, que esse ano será promovida pelo Corecon/SC e co-
promovida pelos Corecons do Rio Grande do Sul e Paraná. O Enesul é um evento anual, realizado 
em sistema de rodízio pelos três Estados da região Sul. 
 

 
 

Assinado protocolo de Intenções com o Sindecon/SC 

Corecon/SC e o Sindecon/SC assinam um protocolo de intenções visando a cooperação técnica, 
científica, educacional e cultural entre os partícipes. 

 

 
 

Em reunião realizada na segunda-feira, 25, na sede do Corecon/SC foi assinado um protocolo de 
intenções entre o Corecon/SC e o Sindecon/SC.  



 

 
O documento tem por objetivo a cooperação técnica, científica, educacional e cultural entre os 
partícipes, visando o desenvolvimento e execução conjunta de programas, projetos e eventos, que 
disseminem a prática das ciências econômicas.  
 
Participaram do ato o presidente do Corecon/SC, Waldemar Bornhausen Neto, e o presidente 
SINDECON/SC, João Henrique da Silva. Na oportunidade, e já como consequência da parceria, 
também foi assinado o Termo de Convênio para a realização da 4ª edição do Curso Prático de 
Aperfeiçoamento em Perícia Econômico-Financeira Judicial e Extrajudicial, a ser realizado nos dias 01 
e 02 e 08 e 09 de junho em Florianópolis.  
 

 
 

Economista realiza estudo sobre o impacto econômico no 
atraso das obras da BR-101 Sul 
O Economista Jailson Coelho apresentou no dia 15 de abril, no auditório da ACIT em Tubarão/SC, 
estudo que mediu o impacto econômico para a região sul, em decorrência do atraso nas obras da BR-
101. 

 

 
 

Paulo Guilhon, Adair Roque Pasin, Grauco Cortê, 
Valery Konig e Jailson Coelho 

 
O Economista Jailson Coelho apresentou no dia 15 de abril, no auditório da ACIT em Tubarão/SC, 
estudo que mediu o impacto econômico para a região sul, em decorrência do atraso nas obras da BR-
101. O evento contou com a presença do Presidente da FIESC e demais autoridades empresariais e 
políticas de Tubarão/SC. O CORECON/SC foi representado na ocasião, pelo Econ. Adair Roque 
Pasin, Delegado do CORECON/SC em Tubarão/SC. 

 
 

Conselhos Regionais se engajam na organização e 
divulgação do 5º ENCP 

 
O 5º Encontro Nacional dos Conselhos Profissionais (ENCP), que irá reunir em Florianópolis, no mês 
de outubro, mais de 600 presidentes, vice-presidentes e conselheiros das entidades responsáveis 
pelo registro e fiscalização de profissões regulamentadas, foi o tema central da assembleia 
extraordinária da ASCOP/SC realizada nesta segunda-feira (10), no auditório do CRCSC, em 
Florianópolis.  
 



 

 
 

VISITA AO CORECON-SC  
 
Após a Assembleia, o presidente da ASCOP/SC. Flávio Flores Lopes, e o secretário da entidade 
Marino Tessari fizeram uma visita ao Conselho Regional de Economia (Corecon-SC), onde foram 
recebidos pelo presidente Waldemar Bornhausen Neto e pelo delegado Paulo Roberto de Jesus.  
 
O objetivo da reunião foi fortalecer a parceira existente entre a ASCOP/SC e o Corecon, fomentando 
ações conjuntas. Entre outros assuntos, Flávio Lopes falou sobre o 5º Encontro Nacional dos 
Conselhos Profissionais (ENCP), destacando a importância do evento para Santa Catarina.  
 
O presidente Waldemar Bornhausen Neto manifestou o interesse da entidade em participar do 
encontro e disse que esse assunto seria abordado na reunião plenária do Corecon-SC que 
aconteceria ainda naquele dia. 

 

 
 

XVIII ENESUL começa com XVI ECCE Encontro de Cursos 
de Economia 
III ECCE-SUL e o XVI ECCE, abre a programação do ENESUL com a presença de coordenadores, 
professores e alunos de diversas instituições dos Cursos de Ciências Econômicas da Região Sul. 

 
Dentro da programação do XVIII ENESUL ocorreram no dia 08 de agosto o III Encontro dos Cursos 
de Ciências Econômicas da Região Sul e o XVI ECCE – Encontro dos Cursos de Ciências 
Econômicas de Santa Catarina, com a presença de coordenadores e professores das seguintes 
instituições: UNIVILLE, UFSC, UDESC, UNIDAVI, UNOCHAPECÓ e UNISUL VIRTUAL, todas estas 
de Santa Catarina, e Universidade Positivo, do Paraná.  



 

 
 
O presidente do Corecon-SC, Waldemar Bornhausen Neto, abriu os trabalhos agradecendo a 
presença dos participantes e, em especial, o trabalho da conselheira Valery Maineri König, 
responsável pela organização do evento.  
 
Na sequência, passou a palavra ao vice-presidente do Cofecon, Luiz Alberto Machado, que elogiou a 
iniciativa do Corecon-SC, lembrando que a realização dos Encontros de Cursos de Ciências 
Econômicas é uma prática usual dos estados da Região Sul e, lamentavelmente, não acompanhada 
pelas outras regiões do País. Machado apresentou dados sobre a evolução dos cursos no Brasil, 
extraídos de um trabalho recém-concluído pelo assessor especial do Cofecon, Carlos Roberto de 
Castro, comparando os números de cursos existentes, de alunos matriculados em cursos presenciais 
e de concluintes em cursos de graduação presenciais. 
 

 
 
 

XVIII ENESUL Discutiu Temas Macroeconômicos 

O último dia do Encontro de Economistas da Região Sul (Enesul) foi dedicado à discussão 
macroeconômica. Pela manhã o tema foi "Impactos macroeconômicos futuros nas economias 
estaduais", contando com palestras de representantes dos três estados da região Sul. 

 
O último dia do Encontro de Economistas da 
Região Sul (Enesul) foi dedicado à discussão 
macroeconômica. Pela manhã o tema foi 
"Impactos macroeconômicos futuros nas 
economias estaduais", contando com palestras 
de representantes dos três estados da região 
Sul. Pelo Rio Grande do Sul quem falou foi o 
economista-chefe da Federação das Indústrias 
do estado, André Francisco Nunes de Nunes. 
Igual cargo em seu estado ocupa o palestrante 
paranaense, Maurílio Leopoldo Schmitt. E o 
representante catarinense no debate foi o 
economista Paulo de Tarso Guilhon – Consultor 
da Equipe Econômica da FIESC 
 

Após o intervalo do almoço o economista Luiz Antônio de Camargo Fayet, consultor de logística da 
Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária (CNA), falou sobre os desafios ao crescimento e à 
integração à economia global. Encerrando a programação o economista e professor da UFRGS 
Fernando Ferrari Filho realizou uma palestra sobre o desafio ao crescimento e à integração global. 
 

 



 

 

FIESC / CORECON/SC 
CORECON/SC participa da Comissão de Economia da FIESC, cujo objetivo é acompanhar, debater e 
orientar o posicionamento desta FEDERAÇÃO, nas questões relacionadas à Conjuntura Nacional e 
Estadual, sistema financeiro, política econômica, de desenvolvimento Industrial, de defesa da 
empresa nacional, de  desenvolvimento regional e de comércio internacional, dentre outros, visando o 
aumento da competitividade industrial catarinense 
 

 
 

 
Personalidade Econômica do Ano 
O COFECON e o CORECON-SC faz a entrega do prêmio Personalidade Econômica do Ano ao 
economista Paulo Nogueira Batista Junior, contando com a presença de Economistas, imprensa e do 
tenista Guga. 
 

 

 
 
Nesta terça-feira, 20 de agosto, às 11 horas, o Conselho Federal de Economia entregou o prêmio 
Personalidade Econômica do Ano ao economista Paulo Nogueira Batista Junior. A entrega aconteceu 
na sede do Conselho Regional de Economia de Santa Catarina, contando com a presença do 
presidente do COFECON, Econ. Ermes Tadeu Zapelini e do vice Econ. Luiz Alberto Machado; do 
presidente do Corecon-SC, Econ. Waldemar Bornhausen Neto, acompanhado de vários conselheiros 
regionais; da imprensa e do tenista Gustavo Kuerten.  



 

 
 
A honraria é entregue desde 2004 em reconhecimento aos profissionais cuja trajetória contribuiu para 
o desenvolvimento da ciência econômica. A escolha é feita pelo plenário do Conselho Federal de 
Economia, com base em indicações feitas pelos Conselhos Regionais. 
 

 
 

 

Presidente Participa de Reunião do Conselho de Economia 
da Fiesc 

 
 
O presidente do CORECON/SC, Waldemar Bornhausen Neto, participou nesta quarta-feira (25/09) da 
reunião do Conselho de Economia da FIESC (Federação das Indústrias do Estado de Santa 
Catarina). No encontro foi apresentado o anuário Santa Catarina em Dados 2013, que havia sido 
lançado no último dia 20. 
 
Entre os dados apresentados no anuário, destaca-se o crescimento da participação da indústria no 
PIB catarinense - crescendo de 32,8% em 2009 para 34,1% em 2010 (último dado disponível). A 
indústria de transformação respondeu por 22,5% do PIB. O estado é líder nacional na produção de 
cristais, tubos de PVC, produtos para telefonia e embarcações rebocadoras. 
 
O evento contou com uma palestra de Armando Castelar Pinheiro, PhD em Economia pela 



 

Universidade de Berkeley. Castelar defendeu a privatização da infraestrutura para impulsionar o 
crescimento do PIB nos próximos anos, apontou que o setor precisa de investimentos públicos e 
privados e, além disso, influencia outros setores da economia. 
 
Caselar também defendeu a estabilidade de preços, mesmo com a inflação próxima ao teto da meta, 
porque permite que as empresas se protejam de problemas causados pela alta dos preços. Mas, no 
longo prazo, esta inflação atrapalha um crescimento maior do PIB. 
 
O real desvalorizado deverá ajudar às indústrias exportadoras, mas Castelar aponta que para ter 
benefícios a longo prazo é preciso investir em inovação e competitividade. 

 
 
 

Eleições Corecon/SC 

Edital de Convocação de Eleições Corecon/SC 
O Corecon/SC publica o Edital de Convocações de Eleições e demais Resoluções pertinentes para o 
registro de chapas junto ao Conselho. 

 
Nos termos do Art. 6.º da Lei 6.537, de 19/06/1978, e da Resolução 1.865, de 9 de dezembro de 
2011 do Conselho Federal de Economia, faço saber que no dia 31 (trinta e um) de outubro do ano de 
2013, com início às 17:00 horas e término às 19:00 horas, serão realizadas eleições para renovação 
de terço de Conselheiros Regionais Efetivos e Suplentes deste CORECON, conforme critério de 
vagas estabelecido, e de Delegado-Eleitor Efetivo e Suplente junto ao Colégio Eleitoral do 
COFECON. 
O prazo para registro de chapas no CORECON/SC será de 30 (trinta) dias, contados a partir de hoje, 
15 de agosto, encerrando-se às 18:00 horas do dia 13 de setembro do corrente ano. 
Abaixo os arquivos do Edital e Resoluções para conhecimento e publicação: 

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES - Regime de Voto por Correspondência 

 RESOLUÇÃO Nº 1497/2013 (Comissão Eleitoral)  

 RESOLUÇÃO Nº 1498/2013 (Eleição / Voto)  

 RESOLUÇÃO Nº 1.865, de 09 de dezembro de 2011  

 CARTILHA PROCEDIMENTOS ELEITORAIS 

 
 
Eleições CORECON 2013 

O prazo para as inscrições de chapas às referidas eleições, 
foi encerrado no dia 13 de setembro de 2013 às 18:00 
horas 

O CORECON 7ª Região/SC estará realizando no dia 31 de outubro de 2013, em sua sede, a partir 
das 17 horas, a contagem de votos das eleições para renovação do Primeiro Terço dos membros 
deste Conselho 

 
Prezados(as) Economistas,  
 
Segundo o que determina a legislação eleitoral, o Conselho Regional de Economia 7ª Região/SC 
estará realizando no dia 31 de outubro de 2013, em sua sede, a partir das 17 horas, a contagem de 
votos das eleições para renovação do Primeiro Terço dos membros deste Conselho, com mandato 
para o período de 2014 a 2016, bem como de Delegado-Eleitor, Titular e Suplente, junto ao Colégio 
Eleitoral do Conselho Federal de Economia.  
 
O prazo para as inscrições de chapas às referidas eleições, foi encerrado no dia 13 de setembro de 
2013 às 18:00 horas, uma chapa foi inscrita e homologada pela Comissão Eleitoral, conforme 
nominata abaixo:  
 
Chapa: “UNIÃO E TRABALHO”  
 
Para Conselheiros Efetivos (mandato de 2014 a 2016)  
Econ PAULO ROBERTO DE JESUS– Reg CORECON-SC nº 1471  

http://www.corecon-sc.org.br/site/upload/noticiasarquivos/1376590001.DOC
http://www.corecon-sc.org.br/site/upload/noticiasarquivos/1376590007.DOC
http://www.corecon-sc.org.br/site/upload/noticiasarquivos/1377793587.PDF
http://www.corecon-sc.org.br/site/upload/noticiasarquivos/1376590024.PDF
http://www.corecon-sc.org.br/site/upload/noticiasarquivos/1376589954.PDF


 

Econ MARLY CÉLIA SOUZA DE CARVALHO – Reg CORECON-SC nº 1659  
Econ HORST SCHROEDER – Reg CORECON-SC nº 1776  
 
Para Conselheiros Suplentes (mandato de 2014 a 2016)  
Econ HERCULES RENATO GRIGOLO – Reg CORECON-SC nº 851  
Econ FRANCISCO MELO DE AQUINO – Reg CORECON-SC nº 2317  
Econ ALEXANDRE ANTÔNIO BENEDETTO FLORES – Reg CORECON-SC nº 2228  
 
Para Delegado-Eleitor Efetivo  
Econ JOÃO ROGÉRIO SANSON – Reg CORECON-SC nº 1887  
 
Para Delegado-Eleitor Suplente  
Econ PAULO ROBERTO POLLI LOBO – Reg CORECON-SC nº 950  
 
“Até o dia 26 de setembro de 2013, serão postados para os economistas em condição de voto, os 
documentos para votar juntamente com as Instruções”.  
 
Florianópolis, 18 de setembro de 2013.  
 
Cordialmente,  
Comissão Eleitoral do CORECON/SC 
 

 

 

 

Corecon/SC Esteve Presente, no Congresso Brasileiro dos Economistas 
Realizado nos Dias  04 A 07.09.13 - Na Cidade de Manaus  

CBE: ECONOMISTAS APROVAM CARTA DE MANAUS 

 

 
 
Durante a plenária de encerramento do XX Congresso Brasileiro de Economia, foi aprovada por 
unanimidade a Carta de Manaus. Entre as recomendações expressas no documento estão a 
necessidade de criar métodos para mensurar os ativos naturais, o estímulo à utilização de insumos 
renováveis, a necessidade de encontrar modos de produção mais sustentáveis para setores da 
economia que geram riqueza mas têm grande impacto no meio ambiente e a necessidade de reduzir 
as desigualdades regionais. 
 

 
 

 

Corecon/SC participa da Comissão Julgadora do Prêmio FIESC de Jornalismo 
2013 

Conselheiro Economista Flavio Lopes Perfeito, participou da banca julgadora 

 

http://www.cofecon.org.br/destaques/204-slideshow-principal/2781-cbe-economistas-aprovam-carta-de-manaus


 

 
 

As jornalistas Larissa Thomé Schmidt e equipe, da RBS TV/Globo News, em Florianópolis, e 
Dagmara Spautz, do jornal O Sol Diário, de Itajaí, são as vencedoras do Prêmio FIESC de Jornalismo 
2013, respectivamente nas categorias audiovisual e texto. Já as estudantes Francisca Nery e Paula 
Salvador, do Curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) foram as 
vencedoras em Destaque Acadêmico. A seleção foi feita pela Comissão Julgadora, nesta terça-feira 
(12). O Prêmio será entregue em reunião da diretoria da FIESC no dia 29 de novembro. 
 
A equipe composta por Larissa Schmidt, Fabio Cardoso, Faroni Mendes, Eliane Camolesi e Raquel 
Andrade venceu na categoria Audiovisual com a reportagem "Ewel - Indústria de Esmaltados", 
veiculada na Globo News. Na mesma categoria, Eduardo Cristófoli (da RBS TV Chapecó) recebeu 
menção honrosa pela reportagem intitulada Geração Empreendedora". 
 
Na categoria texto, Dagmara Spautz foi a vencedora com a reportagem "Um oceano de 
oportunidades". A equipe composta por Simone Kafruni, Daisy Trombetta, Darci Debona, Pablo 
Gomes, Danilo Duarte, Larissa Guerra, Janaina Cavalli, Charles Guerra, Sirli Freitas, Guto Kuerten, 
Júlio Cavalheiro, Flavio Neves, Renato Nascimento, Fernando Ferrary e Alessandra Ogeda recebeu 
menção honrosa pela série "SC Potência Econômica", publicada pelo Diário Catarinense. 
 
A reportagem de Francisca Nery e Paula Salvador, vencedora na categoria Destaque Acadêmico, foi 
"Inventores brasileiros enfrentam burocracia". 
 
Integraram a Comissão Julgadora o jornalista Hélio Ademar Schuch; o economista Flávio Lopes 
Perfeito, representando o Conselho Regional de Economia (Corecon/SC); o jornalista Carlos 
Stegemann, representando a Associação Catarinense de Imprensa (ACI); jornalista e pesquisador de 
comunicação Aldo Antônio Schmitz e o jornalista Valmor Fritsche, presidente do Sindicato dos 
Jornalistas de Santa Catarina. 
 
Os vencedores nas categorias Texto e Audiovisual recebem premiação de R$ 15 mil cada. O prêmio 
na categoria Destaque Acadêmico é um tablet iPad 4 32 Gb. 
 
Ivonei Fazzioni 
Assessoria de Imprensa da FIESC 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II Programa de Recuperação 

de Crédito 
 



 

Crédito 
 
O CORECON/SC aderiu a dar continuidade no II Programa de Recuperação de 
Crédito que possibilitou aos inscritos o pagamento de seus débitos junto ao 
Conselho Regional de Economia 7ª Região/SC nos prazos e nas condições 
diferenciadas, previstos na Resolução Nº 1499/2013. Puderam ser incluídos no 
Programa os débitos existentes e vencidos até 31/12/2012, de pessoas Físicas ou 
jurídicas, inclusive o saldo remanescente dos que tenham sido objeto de 
parcelamento anterior, ainda que cancelado por falta de pagamento. Os resultados 
do Programa foram bastante positivos tanto para o Conselho que conseguiu 
recuperar dívidas já consideradas perdidas, quanto para os economistas que 
puderam regularizar suas pendências financeiras e voltar a participar das discussões 
e benefícios do CORECON em prol da profissão. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cursos 
 



 

Cursos Realizados no Corecon 
 
 

Fundo de Investimento Imobiliário 

  
Este curso introdutório traz uma visão global dos aspectos dos fundos de 
investimento imobiliário, como a regulamentação, estrutura, mercado e 
negociações, como forma de instruir aos analistas e investidores a respeito do 
funcionamento e observações quanto a esta modalidade de investimento. 

  

Curso de Atualização voltada a Produtos de 
Investimentos e Preparo à Certificação CPA – 20 
  

O presente programa é composto de sete grandes temas de assuntos 
considerados essenciais para o desempenho das atividades profissionais 
analistas e gestores relacionados à venda de produtos de investimento, 
principalmente os quais precisam da Certificação CPA–20. 

 

Curso de MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM 

 

Prof: ROBERTO FAUTISNO realizado em agosto de 2013. 
Destina-se à formação de Negociadores, Conciliadores, Mediadores e Árbitros 
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