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É sempre oportuno lembrar que o registro e a fiscalização do exercício 
da profissão do Economista, regidos pela Lei nº 1.411, de 13 de 
agosto de 1951 e pelo Decreto nº 31.794, de 17 de novembro de 
1952, assim como o registro de empresas, pessoas jurídicas, 
subjugadas à Lei nº 6.839, de 30 de outubro de 1980, são a razão 
principal das atividades dos Corecon regionais e do Conselho Federal 
de Economia – COFECON, visando garantir o espaço de atuação dos 
profissionais de Economia, em diversas áreas de atividades.   

É sempre bom relembrar que, a par da sua função precípua, o 
Corecon/SC, através da atuação de seus Conselheiros, titulares e 
suplentes, isoladamente ou em conjunto com as demais entidades 
representativas dos Economistas, no Estado de Santa Catarina ou em 
âmbito nacional, não se limita ao cumprimento da Legislação, atua em 
outros fóruns, dentre os quais se inscrevem, por exemplo, a ASCOP - 
Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina, a Corte 
Catarinense de Mediação e Arbitragem e a ONG FloripaAmanhã, cujo 
objetivo é  propor melhorias ao projeto do novo Plano Diretor de 
Florianópolis.  

Este ano, o Corecon/SC se fez representar por expressiva delegação 
no Encontro dos Economistas da Região Sul – ENESUL, realizado em 
Porto Alegre, no mês de agosto, incluindo vários palestrantes que 
apresentaram trabalhos relacionados com os temas definidos para o 
evento, assim como no Simpósio Nacional de Economia – SINCE, 
realizado em Belo Horizonte, no mês de setembro, onde se discutiu o 
funcionamento e o relacionamento do sistema COFECON com os 
CORECON's, em busca de aperfeiçoamento da gestão e integração das 
entidades.

Como cientistas, com olhar no social, devemos observar o crescimento 
e o desenvolvimento das empresas, das cidades, dos estados e do país 
com olhar crítico, isento, ético, justo, democrático e sustentável, o que 
exige qualificação e aperfeiçoamento constante dos profissionais da 
Economia.

Por esse motivo, demos continuidade aos cursos de capacitação 
profissional dos Economistas, com foco no mercado de trabalho, em 
parceria com o Sindicato dos Economistas no Estado de Santa Catarina.

Participamos de programas de rádio e televisão, analisando fatos 
econômicos da atualidade brasileira e registrando a opinião de 
profissionais de Economia sobre decisões governamentais e suas 
conseqüências, quer para os consumidores e poupadores, quer para 
os diversos ramos de atividade econômica.

Além disso, realizamos palestras em escolas de segundo grau e 
universidades, expondo aos candidatos do vestibular e aos futuros 
economistas as atribuições e perspectivas do profissional de Economia 
no mercado de trabalho, visando despertar-lhes o interesse. 

O Brasil, e Santa Catarina mais diretamente, vivem um momento muito 
especial da Economia, com continuidade de saldos positivos nas suas 
relações comerciais, apesar da crise na Europa e alguns percalços com 
os vizinhos da América do Sul.

A recente decisão de uma montadora automobilística de se instalar em 
Santa Catarina trará conseqüências imediatas para os catarinenses, 
em especial para os Economistas, pela geração de novos postos de 
trabalho. 

Ao fazer levantamento da atuação dos Economistas na administração 
pública em seus diversos níveis, pudemos concluir que há muitos 
espaços a ocupar, em especial nas prefeituras, pois algumas não têm 
nenhum economista em seus quadros. Isso nos permite deixar no ar 
uma inicial pergunta: Quem está fazendo o planejamento orçamentário 
e quem está controlando as finanças das prefeituras, em especial no 
referente à Lei de Diretrizes Orçamentárias?

Por tudo isso e pelo que temos feito nos últimos anos, podemos 
assegurar que Economista, bem qualificado, é o profissional com 
capacidade técnica para esses novos desafios.
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CORECON/SC divulga seu Balanço
Financeiro (Jan.2012 a Jun.2012)

Prestação de Contas

BALANÇO FINANCEIRO

O Conselho Regional de Economia - 7ª Região - Santa Catarina, divulga sua prestação de contas financeiras atrvés do Balanço Financeiro relativo ao 

período de janeiro a junho do ano de 2012. Os interessados em maiores informações devem procurar o setor responsável na sede administrativa do 

Corecon/SC. Esta é mais uma ação pela transparência e respeito ao Economistas registrados.



O XVII Encontro de Economistas da Região Sul (Enesul), realizado nos 
dias 2 e 3 de agosto, reuniu profissionais em dois dias de debates e 
discussões sobre as atividades econômicas no País.

Na noite de abertura (2), o presidente do Cofecon, Ermes Zapelini, 
abordou os principais entraves ao desenvolvimento do país, citando em 
primeiro lugar a ausência de planejamento estratégico dos gestores 
municipais. Zapelini criticou, ainda, os excessivos gastos com dinheiro 
público e com a máquina administrativa. Segundo ele, o seu estado de 
origem, Santa Catarina, chegou a ter, recentemente, 57 secretarias 
diferentes. 

Ao lado do presidente do Conselho Federal, participaram da cerimônia 
de abertura, no Plaza São Rafael, em Porto Alegre, os presidentes dos 
Corecons da região Sul: Paulo Roberto de Jesus, de Santa Catarina; 
Geraldo Fonseca, do Rio Grande do Sul  e Eduardo Garcia, do Paraná.

A economista e ex-Deputada Federal, ministra do Planejamento e ex-
governadora do RS, Yeda Crusius, fez a palestra magna, tratando do 
potencial do Brasil no novo contexto internacional. Ela também fez uma 
análise da economia e da ações políticas durante o período que 
governou o estado. Yeda Crusius afirmou que a sustentabilidade que o 

Economistas criticam falta de 
planejamento no país
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país alcançou tem muito a ver com a atuação dos economistas, tanto no 
setor público, como na iniciativa privada.

Palestras e Debates – Durante a sexta-feira, 3 de agosto, dezenas de 
economistas da região sul e de outros importantes estados brasileiros 
acompanharam diversas palestras, depoimentos e debates sobre  
temas centrais: estratégias para o desenvolvimento regional 
(economistas Gustavo Grisa, Gilmar Lourenço, Flávio Perfeito e Tiago 
Alves); crescimento sustentável (economistas Eugênio Cánepa, Irene 
Zapparoli, Roulien Vieira e Heron Begnis) ; inserção comercial 
internacional da região sul (economistas Roberto Camps de Moraes, 
Pedro Loyola Júnior, Idaulo Cunha e Carlos Zignani) e o tema da Copa do 
Mundo, que foi abordado pelos economistas Milton Stella, César Rissete, 
João Pontes e Gustavo Ferreira da Silva. Todos os palestrantes 
receberam uma garrafa de vinho cortesia da Cordelier.

No encerramento, o presidente do CORECON/RS, economista Geraldo 
Fonseca fez um balanço muito positivo do evento. “Foi uma grande 
oportunidade para troca de experiências e observação das várias e 
diferentes visões dos economistas sobre cada grande problema – e 
potencialidade – de cada um dos três estados do sul”, festejou Fonseca. 
O próximo ENESUL vai ocorrer no ano que vem em Santa Catarina.



Eleições Sindicato

Tomou posse no dia 10/08, em Florianópolis a nova diretoria do 
SINDECON/SC. Abaixo, a nominata completa.

 Diretoria
  Presidente: João Henrique da Silva 
  Vice-presidente: Paulo Roberto Polli Lobo
  Dir. Adm.Fin.: Hercules Renato Grigolo
  Dir. Prom. Téc.Culturais: Rogério Maikot
  Dir. Rel. Sindicais: Luiz Albani Neto

 Suplentes:
  Paulo Roberto de Jesus
  Marcos de Lara Nunes
  Djalmir Hipolito da Silva
  Izaias Ulysséa Jr.
  Francisco Grabovisk

 Conselho Fiscal
 Titulares:
  Gilberto Onezino de Farias
  Aldo Roberto Schumacker
  Marcos Antonio da Silva

 Suplentes:
  João Batista de Souza
  Pilar Sabino da Silva
  Carlos Alfredo Schmidt

 Delegados Junto a FENECON 
 Titulares:
  Paulo Roberto Polli Lobo
  João Henrique da Silva

 Suplentes:
  Renato Souza
  Andre Luiz Rodrigues Noranha

 Representantes Sindicais

  Celesc - José Deziderio e Adriano Lima Medeiros
  Casan - Suzy Mary Hamilka Ipiranga e 
   Daniel Westphalem Naschenweng
  Eletrosul - Gilberto L. Barria e Sara Beux Pereira
  Agricultura - Márcia Janice Freitas da Cunha Varaschin e 
    José Moacir Bendo
  Delegado Sindical Joinville - Valdesio Benevenutti
  Delegado Sindical Blumenau - Newton Antunes Torres

Sindicato dos Economistas
do Estado de SC tem nova 
diretoria
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A criação de uma Sociedade Brasileira para congregar 
economistas peritos foi o principal legado do I Encontro Sul-
Brasileiro de Auditoria, Avaliação e Perícia, realizada nesta 
quinta-feira (2) no Centro de Eventos do hotel Plaza São 
Rafael em Porto Alegre. 

O evento, realizado pelo CORECON/RS e co-promovido pelos 
Conselhos de Santa Catarina e Paraná, contou com 
profissionais de várias regiões do país. 

Para o coordenador geral do Encontro, Aristóteles Galvão - 
que assume a vice-presidência de Administração e Finanças - 
a ideia é fortalecer a categoria e garantir a inserção no 
mercado de trabalho. Nos debates, outros temas foram 
abordados como a valorização profissional e as relações de 
trabalho do perito com o Poder Judiciário. 

O Encontro teve a par t ic ipação de advogados, 
representando as OABs do RS e Paraná.

Controle da Atuação
Na opinião do economista José Francisco Fernandes, de 
Santa Catarina, os economistas que atuam na avaliação, 
auditoria, perícia e consultoria e que falam a mesma língua, 
poderão também ser ouvidos, pois a união de intenções 
fortalece as lutas da categoria. 

Para o presidente do CORECON-SC, Paulo Roberto de Jesus, a 
Sociedade deverá, ainda, qualificar a relação dos 
profissionais com o Poder Judiciário, instituição que mais 
demanda os serviços dos peritos.

Diretoria
A nova Sociedade passa a ser presidida pelo economista do 
Paraná, Sérgio Hardy, tendo como vice-presidente 
Institucional Pedro Afonso Gomes: José Roberto lacerda, vice-
presidente Técnico e na condição de vice-presidente de 
Convênios, Carlos Alberto Maranhão. O conselheiro do 
CORECON/RS, Aristóteles Galvão, assumiu a vice-presidência 
Admin is t r a t i v a  e  F inance i r a  da nova ent idade.
O presidente da Sociedade de perícia, Sérgio Hardy, disse que 
a Sociedade vai atuar diretamente na defesa do exercício de 
funções que são atributos, muitas vezes, exclusivos dos 
economistas peritos, avaliadores e auditores. "Temos, ainda, 
como missão organizar cursos e eventos para a qualificação 
ética e profissional do economista".

COFECON
O presidente do Conselho Federal, Ermes Zapelini, acredita 
que o Encontro Sul-Braileiro representou um marco histórico, 
a partir da criação da entidade própria dos pertidos. Já o vice-
presidente, Kanitar Cordeiro, vê com muito otimismo a nova 
entidade que, segundo ele, terá todo apoio do Cofecon nas 
lutas que adotar.

Peritos formam entidade 
nacional em Porto Alegre
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Universidades de todo o Estado participaram das festividades alusivas 
ao Dia do Economista, comemorado no dia 13 de agosto. Em uma 
semana de comemorações foram realizados eventos que mobilizaram 
estudantes, professores e profissionais da área econômica. O objetivo 
foi destacar a importância da profissão, promover a discussão sobre 
temas atuais do mercado econômico, além de momentos de 
confraternização e integração da classe. O evento contou com o apoio 
do CORECON/SC.

Na  a programação da Semana do Economista ocorre no UNOCHAPECÓ
dia 15/08, com as seguintes palestras:

a) Políticas de Estabilização e Desempenho da Economia Brasileira 
Pós Plano Real 1994-2011; Palestrante: Acadêmica Priscila 
Fermiana.

b) Política Monetária Estabilizadora; Palestrante: Marcelo Bassegio.

c) Especialização Agropecuária e o Crescimento Econômico dos 
Municípios Catarinenses 1996-2006; Palestrante: acadêmica 
Luciana Gurkevicz.

d) Análise do Comércio Internacional de Santa Catarina com base 
nos Modelos ARIMAS. Palestrante Bruna Furlanetto.

Na , em Joinville, foi realizado o Carreteiro do Curso de UNIVILLE
Economia, no dia 18/08. O evento contou com Palestra Especial, 
Almoço e Som ao Vivo. 

Na , em Criciúma, a data foi comemorada no dia 14/08 com uma UNESC
palestra com o sócio/diretor da Empresa Gol Invest, Carlos Roberto 
Rodrigues. O assunto foi a Crise Econômica Mundial e o Mercado 
Financeiro. 

Na , em Blumenau, a Semana Acadêmica de Economia ocorreu FURB
entre os dias 13 a 16 de agosto. Promovida pelo CALECOB, a 
programação incluiu diversos palestrantes de renome nacional que 
falaram sobre economia e finanças.

Semana do Economista

Comemorações

O CORECON - Conselho Regional de Economia - 7ª 
Região/SC, através de sua Delegacia Regional em 
Tubarão, e a Associação dos Economistas da 
AMUREL-ASSECAM  realizaram no dia 24 de agosto 
um jantar de confraternização alusivo ao Dia do 
Economista.

Na ocasião ocorreu também o V Encontro dos 
Egressos do Curso de Ciências Econômicas e 
homenagem a dois ex-professores do Curso de 
Ciências Econômicas da UNISUL. 

O CORECON/SC e o SINDECON/SC comemoraram a 
data com um jantar realizado no Lira Tênis Clube, em 
Florianópolis, no dia 10/08. Na ocasião também 
ocorreu a posse da nova diretoria do SINDECON/SC 
(ver matéria à pág. 05)

Em Tubarão/SC um jantar
marcou a data

Conselho e Sindicato 
também celebraram o 
Dia do Economista

UNISUL realiza palestra 
sobre a profissão de 
economista

Nos dias 24 e 25/09/2012, o presidente do CORECON/SC, Paulo 
Roberto de Jesus, esteve na Unisul – Florianópolis, para ministrar 
palestra sobre as particularidades e desafios da profissão de 
economista. O tema foi abordado dentro do Programa “Passaporte 
das Profissões”, de iniciativa da UNISUL, cujo objetivo é oferecer aos 
estudantes de escolas parceiras um novo conceito de orientação 
profissional.
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O CORECON-SC está participando de reuniões que discutem 
propostas para o novo Plano Diretor de Florianópolis. O convite 
foi feito pela ONG FloripAmanhã responsável pela iniciativa. O 
objetivo é propor alternativas com bases técnicas para o 
crescimento sustentável da cidade. 

Em reunião realizada no dia 24 de outubro, o 
Corecon/SC e as outras quatro instituições que 
compõem o grupo de estudo (CAU – 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo; 
CREA – Conselho de Engelharia; OAB – 
Orden dos Advogados do Brasil; e 
Ambiens) decidiram redigir uma carta 
onde apontam as conclusões a que 
chegaram após seis meses de 
trabalho. A correspondência foi 
encaminhada ao prefeito da Capital, 
Dário Berger; aos então candidatos a 
prefeito, Cesar Souza Jr.  e Jean Loureiro, 
e ao grupo gestor formado por técnicos do 
IPUF.

“Avaliamos que é preciso dar uniformidade a esse 
projeto, que foi elaborado com a contribuição da 
comunidade em várias audiências públicas e reuniões 
promovidas pela Prefeitura”, esclarece o presidente do 
CORECON-SC, Paulo Roberto de Jesus. 

No documento as entidades afirmam que mesmo reconhecendo 
os esforços de sistematização das propostas extraídas de um 
processo tão longo e exaustivo, seria prematuro o 
encaminhamento à Câmara Municipal do projeto na sua forma 
atual: “Sua leitura mais atenta evidência a necessidade de 

aprimoramento da sua estruturação, na distribuição de seus 
conteúdos, na sua coerência interna, nos ajustes de conceitos e 
nas eliminações de repetições”. Na carta, o grupo também 
afirma que o projeto de lei em discussão representa “um 

primeiro apanhado propositivo que carece ainda de uma 
criteriosa revisão. Uma análise mais apurada da 

redação dos conceitos; a avaliação da 
per tinência de utilização de algumas 

denominações; a referência a mapas e 
tabelas dos assuntos tratados no texto; 
a padronização de expressões que se 
referem a um mesmo assunto; a 
relação de siglas, dentre outros itens 
a serem tratados, trarão maior 
clareza ao texto e ampliarão o nível de 
entendimento do mesmo. Esta seria 

uma condição necessária para a 
construção de um pacto social sobre as 

questões de organização espacial do 
território de Florianópolis, do qual o Plano 

Diretor é a sua principal expressão”.

Além do envio da carta, o grupo de estudos pretende 
realizar uma jornada de discussões com representações sociais 
e autoridades envolvidas no processo de elaboração do Plano 
Diretor, a fim de apresentar e debater sobre as análises 
realizadas.

 “Nosso foco é propor ideias embasadas em critérios técnicos 
que venham a contribuir para a viabilidade de um Plano Diretor 
que respeite os limites do meio ambiente, mas sem travar o 
progresso da cidade”, finaliza Paulo Roberto.

Corecon‐SC participa de discussões 
para elaboração de propostas 
técnicas para o novo Plano Diretor 
de Florianópolis

Após seis meses de 

trabalho, grupo formado 

por entidades profissionais 

encaminha avalição 

à Prefeitura



No dia 31 de outubro de 2012, foi realizado na sede do CORECON/SC, o 
processo eleitoral que definiu os novos conselheiros para gestão 
2013-2015. Votaram 515 (quinhentos e quinze) economistas dos 
1.191 (um mil cento e noventa e um) em condições de votar. 

Após o processamento da apuração, chegou-se ao seguinte resultado: 

 Mesa nº 01- Para o CORECON/SC: 

  CHAPA 1 (Trabalho com Responsabilidade), 280 votos; 

  CHAPA 2 (Renovação), 221 votos; 

  Votos em branco, 8 (oito); e 

  Votos nulos, 4 (quatro) (por rasuras nas Cédulas Eleitorais)

De acordo com a Resolução 1.865, de 9 de dezembro de 2011, o 
Presidente dos Trabalhos Eleitorais, proclamou eleita para o 
CORECON/SC a CHAPA 1 (Trabalho com Responsabilidade), constituída 
dos candidatos a : Econ. Valery Maineri König, Conselheiros Efetivos
Econ. Ricardo Bayer Battistotti e Econ. Flávio Lopes Perfeito, com 
mandato para o período 2013-2015, dos : Conselheiros Suplentes
Econ. Eduardo Alexandre Corrêa de Machado, Econ. Bruno Fernando 
Lopes Ventura e Econ. Nelson Castello Branco Nappi, com mandato 
para o período de 2013-2015, do , junto ao Delegado-Eleitor Efetivo
Colégio Eleitoral no COFECON, Econ. Paulo Roberto de Jesus e do 
Delegado-Eleitor Suplente, Econ. Maximo Porto Seleme.

O Processo Eleitoral foi apreciado em Sessão Plenária Ordinária do 
CORECON/SC, realizada no dia 05 de novembro de 2012 e agora segue 
para o Conselho Federal de Economia para homologação e publicação 
do resultado.

Eleito novo corpo 
de conselheiros 
para o mandato 
de 2013 a 2015

Nos dias 12 a 15 de setembro foi realizado o 
XXIII Simpósio Nacional dos Conselhos de 
Economia - SINCE, em Belo Horizonte-MG. O 
evento reuniu representantes do Conselho 
Federal de Economia e dos Conselhos Regionais 
para discutir assuntos relativos à formação 
acadêmica e mercado de trabalho do 
economista, funcionamento do Sistema 
COFECON/CORECONs e conjuntura econômica. 
Paralelamente foi realizado também o VIII 
Encontro de Economistas de Língua Portuguesa.

O Corecon/SC esteve representado por seis 
delegados: Paulo Roberto de Jesus; Paulo de 
Tarso Guilhon; João Randolfo Pontes; Nelson 
Pamplona da Rosa; Valery Maineri König e Flávio 
Lopes Perfeito.

Um dos pontos altos da noite de abertura foi a 
entrega do Prêmio Brasil de Economia. 
Economistas foram premiados por trabalhos em 
cinco diferentes categorias: Monografia de 
Graduação, Ar tigo Técnico ou Científico, 
Dissertação de Mestrado, Tese de Doutorado e 

CORECON/SC marca presença no XXIII SINCE

8 Eleições Conselho

O CORECON/SC aderiu ao II Programa de Recuperação de 
Crédito do  que possibilita 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 1479/2012.

Poderão ser incluídos no Programa os débitos existentes e 
vencidos até 31/12/2011, de pessoas físicas ou jurídicas, 
inclusive o saldo remanescente dos que tenham sido objeto 
de parcelamento anterior, ainda que cancelado por falta de 
pagamento. Todas as condições e prazos do Programa 
podem ser lidos no site www.corecon-sc.org.br.

Recuperação de Crédito
I I Programa de

Livro de Economia.

Outro momento importante do evento foi o 
lançamento do livro comemorativo aos 60 anos 
da regulamentação da profissão de Economista 
no Brasil. A obra conta a história dos primeiros 
cursos de economia, seus currículos, a luta pela 
regulamentação, os desafios da profissão ao 
longo do tempo, os diferentes presidentes e seus 
legados, a inserção e participação do COFECON 
no debate econômico nacional e a inserção.


