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1. Mensagem do dirigente máximo da unidade
O Plano de Trabalho 2020 do Conselho Regional de Economia do RS (Corecon-RS)
foi construído a partir de uma análise dos últimos resultados internos obtidos, da
cooperação das Presidências e Conselheiros da gestão de anos anteriores, quando
nos preparamos para maximizar as nossas ações, na incansável busca do
fortalecimento da profissão do Economista, diante dos parcos recursos de que
dispúnhamos. Mas a caminhada foi desestabilizada pela pandemia, que chegou, e
muito forte. O mundo parou, empresas quebraram, pessoas foram jogadas ao
desemprego. Mas nós não paramos. Pelo contrário. Tivemos que nos reciclar, renovar,
reaprender, para não nos afastarmos de nossas metas. E o fizemos. Assim que
iniciaram as novas regras de distanciamento social, no final do mês de março de 2020,
criamos a Força-Tarefa “Economistas falam à sociedade gaúcha”, para atender às
dúvidas da sociedade sobre esse novo mundo econômico que se apresentava. Para
dinamizarmos essas ações, além dos vídeos de economistas, com esclarecimentos
de dúvidas à população, criamos as lives. Programação que, ao longo do ano, reuniu
renomados profissionais da Economia, do Brasil e do exterior, para levar aos nossos
economistas, estudantes e professores, e à sociedade como um todo, a discussão e
o debate sobre os mais variados temas da Economia, sempre, envolvendo a nova
realidade que se apresentava. Do início de abril, até dezembro, foram mais de 60
transmissões e Lives, produzidas e operacionalizadas pela equipe de colaboradores
do Conselho, em home office, sem qualquer custo adicional aos cofres da Entidade,
em respeito aos poucos recursos que dispúnhamos. Foram inúmeras ações, junto aos
diversos cursos de Economia, sempre levando o apoio, esclarecimento e troca de
ideias. Foram diversas parcerias, com entidades públicas e privadas, que nos
acrescentaram em conteúdo e ampliaram, de forma significativa, os horizontes até
então imaginados. O que era para ser o caos transformou-se em uma nova etapa para
a sociedade usufruir do conhecimento do Profissional Economista.

Cordialmente,
de forma digital
JOSE JUNIOR DE Assinado
por JOSE JUNIOR DE
OLIVEIRA:54427 OLIVEIRA:54427096034
Dados: 2021.03.31 15:44:45
096034
-03'00'

José Junior de Oliveira
Presidente - 2020
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2. Visão geral organizacional e ambiente externo
2.1 Identificação da UPC e Missão / Visão
Nome: Conselho Regionalde Economia da 4ª Região/RS – CORECON/RS
CNPJ: 89.0009.963/0001-60
Natureza Jurídica: Autarquia Pública Federal
Endereço: Rua Siqueira Campos, n° 1184 – 6° andar – Salas 601 a 606 - CEP
90.010-001 – Centro – Porto Alegre/RS. – Fone (51) 3254-2600.
Endereço na internet: www.coreconrs.org.br – coreconrs@coreconrs.org.br
A missão do Conselho Regional de Economia do RS (Corecon-RS) é de fiscalizar,
promover e qualificar a profissão de economista na sociedade. Dentro deste
contexto, o Corecon-RS buscou ser uma entidade com estrutura financeira
equilibrada para ter condições de exercer essas atividades.
Para que isso fosse alcançado, buscamos, através de órgãos públicos, como
Ministério do Trabalho, Junta Comercial e outras entidades públicas e privadas,
fiscalizar os que se auto denominam Economistas, e que atentam frontalmente à
Legislação da Profissão, que, para serem reconhecidos como tal, devem estar
registrados em seu Conselho de classe.
O conselho também está atento a postagens econômicas na mídia escrita, falada
e digital, que, não poucas vezes, têm divulgado análises econômicas assinadas
por profissionais não economistas, que, com análises desprovidas de
embasamento científico, levam prejuízos irreparáveis a empresas e à sociedade
como um todo.
Cabe destacar que, com a nova realidade, focamos na qualificação do economista
como, também, na promoção do saber econômico para a sociedade. Buscamos
subsídios na inteligência digital para atingir esse objetivo, e implantamos lives de
conteúdos econômicos, reunindo economistas do Brasil e do exterior, atividade
esta que atingiu, de forma proativa, os economistas e a sociedade como um todo.
Com essa atuação, pioneira entre os Conselhos brasileiros, nossa Entidade
transformou-se num Conselho ágil na fiscalização, promoção e qualificação dos
nossos profissionais da Economia.
E hoje podemos dizer que somos, um CONSELHO DA NOVA ERA...

Finalidade e competências
Finalidade: Fiscalização, normatização e promoção da profissão dos
Economistas.
Competências: autonomia administrativa e financeira; fiscalizar a profissão;
aplicar a legislação da profissão; cobrar anuidades profissionais; realizar
registros profissionais; realizar eleições internas; realizar convênios, realizar
eventos, qualificação e acordos de cooperação técnica.
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Normas de criação




Lei n° 1.411, de 13/08/1951 que dispõe sobre a profissão de Economista;
Decreto n° 31.794, de 17/11/1952 – que dispõe sobre a regulamentação
da profissão de Economista, e dá outras providências;
Resolução n° 003 de 11/07/1953 que criou o CORECON/RS.

Regulamentos e manuais relacionados à Gestão:
Disponíveis em http://www.coreconrs.org.br/transparencia/legislacao.html










Lei n° 6.021, de 03/01/1974, que altera dispositivos da Lei n° 1.411/51,
que dispõe sobre a profissão de Economista; atualiza valores das
anuidades, taxas e multas, subordinando ao maior salário mínimo, e altera
a denominação dos Conselhos Federal e Regionais de Economia;
Lei n° 6.206, de 07/05/1975, que dispõe sobreo valor de documento de
identidade às carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício
profissional e dá outras providências;
Lei 6.537, de 19/06/1978, que altera dispositivos da Lei n° 1.411/51, que
dispõe sobre a profissão de Economista;
Lei n° 6.839, de 30/10/1980, que dispõe sobre o registro de empresas nas
Entidades fiscalizadoras do exercício de profissões; Lei n° 12.514, de 28/10/2011, que dá nova redação ao art. 4° da lei n°
6.932 de 07/07/1981, que dispõe sobre as atividades do médico-residente
e trata das contribuições devidas aos Conselhos profissionais em geral;
Consolidação da Legislação da Profissão – dispõe sobre a
normatização profissional aplicada aos economistas, disponível em
www.cofecon.org.br.

2.2 Composição Acionária do Capital Social
Em função de sua forma de constituição, não há patrimônio social ou capital
social. O patrimônio líquido é formado pelos resultados acumulados.

2.3 Participação em outras sociedades
Não há.

2.4 Estrutura organizacional
A Unidade é uma Autarquia Pública Federal de fiscalização do exercício
profissional dos Economistas, dotada de personalidade jurídica de direito público, com
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autonomia administrativa e financeira, integrante do Sistema Cofecon/Corecons, com
sede na cidade de Porto Alegre/RS, e jurisdição em todo o Estado do Rio Grande do
Sul. O Órgão é formado por Conselheiros eleitos por voto direto dos integrantes da
categoria profissional dos Economistas. A Entidade subordina-se ao Conselho Federal
de Economia.
O CORECON/RS é constituído:
Do Plenário, seu Órgão Deliberativo, integrado por 18 (dezoito) Conselheiros,
sendo 9(nove) Conselheiros Efetivos e 9 (nove) Conselheiros Suplentes, todos eleitos
de acordo com as disposições legais e regulamentares criadas pelo COFECON (art.
5° e parágrafo 4° do art. 6° da Lei n° 6.537/1978), e Regimento Interno da Entidade.
A Presidência, eleita pelo órgão deliberativo, é considerada seu órgão
Executivo interno, com competência para administrar e representar legalmente a
Autarquia. A Entidade também é composta por áreas administrativas de execução das
tarefas de cunho administrativo e financeiro, bem como Comissões de Trabalho
constituídas para a execução de tarefas e a fiscalização interna da gestão da
Autarquia.
Figura 1
Organograma
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Presidência – Órgão de competência para administrar e representar legalmente a
Autarquia.
Comissões de Trabalho – Constituídas pelo Presidente para o fim de realizar
determinadas tarefas, bem como a fiscalização e orientação da gestão administrativa
da Entidade;
Gerência Executiva – Responsável pela coordenação, orientação e supervisão da
operacionalização das atividades administrativas e financeiras da Entidade;
Área de Fiscalização – Responsável pela fiscalização dos profissionais economistas.
Área Jurídica – Responsável pelas atividades jurídicas da Autarquia.
Área Administrativa – Responsável pelas atividades administrativas de cobrança,
registros, recursos humanos, contábil e financeira.
Assessoria Técnica – Responsável pelas atribuições técnicas de serviços de
assessoramento à gestão da Entidade.
Delegacias Regionais - Compreendem uma extensão do Conselho em certas regiões
do Estado do Rio Grande do Sul. Ativas: nas cidades de Caxias do Sul e Pelotas.

2.5 Ambiente externo
Em 2020, nos deparamos com fatores restritivos e análises pessimistas das atividades
econômicas. Nós, do Corecon-RS, nos conscientizamos de que, para ultrapassar essa
barreira, era necessário inserirmo-nos no cerne da vida econômica atual, com todos
os fatores restritivos, mas, sempre, tendo a exata noção de que, para superar este
momento, teríamos que atuar sob um novo enfoque, sem negar o que vivemos. Para
tanto, fomos buscar auxílio na ciência da informática, para, através do conhecimento,
melhor explicar aos agentes econômicos o momento em que vivíamos. Isso, porque
é responsabilidade deste Conselho fiscalizar a forma como os economistas se
inserem profissionalmente no mercado. Dentro desse contexto, criamos e apoiamos
a realização de eventos como o Enesul, formaturas online dos cursos de Economia, e
inserção mais forte de análises econômicas na sociedade, que se deu, especialmente
através de 60lives realizadas ao longo do ano. E, entre tudo isso, também interagimos
com os nossos economistas e a sociedade, através das mais variadas plataformas de
mídias sociais.
Temos convicção de que, com essas atividades, solidificamos o exercício dos
profissionais economistas no mercado de trabalho, superando todos os fatores
restritivos, sempre com vistas ao fortalecimento e qualificação, técnico e
operacionalmente, do nosso profissional e de sua Entidade representativa. Dessa
forma, é em momentos de crise, que a instituição deve buscar e ampliar novas ações,
com competência e agilidade.

2.6 Modelo de Negócios
O Corecon-RS presta serviços à sociedade com a responsabilidade do registro dos
economistas e seu acompanhamento das modificações do profissional registrado.
Para isso, faz transferência de dados entre as áreas de registro, fiscalização, cobrança
e jurídico, que envolvendo inclusive o Cofecon e a plenária. São vários serviços no
acompanhamento do Economista para a Sociedade, como o próprio registro
efetivamente realizado, disponibilização de declarações de registros em dia, de
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carteiras profissionais, termos de responsabilidade técnica, dentre outros. Mas essa
fluência é simples, pois a Entidade possui porte pequeno e poucos funcionários, sendo
feita de modo ágil, para bem atender os registrados. Para cada produto são abertos
processos administrativos ou acrescidos documentos nos casos em que os processos
já existem.

3 Planejamento estratégico e governança
3.1.Principais objetivos estratégicos
Com o advento da pandemia, a Gestão 2020 teve que rever sua forma de atuar
para atingir os objetivos definidos na proposta orçamentária 2020, que consistia em
dar prosseguimento com o objetivo de solidificar o projeto de valorização da profissão.
Para isso, adequou seu planejamento, atuando nos seguintes aspectos:
1. Fiscalização;
2. Valorização da profissão de economista;
3. Formação e Mercado de Trabalho;
4. Parcerias Institucionais
5. Relações com os Setores Privado, Público e Terceiro Setor;
6. Interiorização;
7. Divulgação institucional e da profissão de economista;
8. Eventos virtuais;
9. Relacionamento com Instituições de ensino e Estudantes de economia;
10. Adequação na integração com os Corecons PR e SC.

3.1.1Informações sobre os objetivos estratégicos e as estratégias de
execução
O Corecon-RS, como já descrito anteriormente, vivenciou e enfrentou, de
forma real, o momento de pandemia vivido no ano de 2020 e, como estratégia
principal, utilizou a informática para, de forma clara e objetiva, cumprir sua missão,
que é fiscalizar, promover e difundir o conhecimento econômico na sociedade. Para
isso, implementou uma série de atividades, como congressos, formaturas, análise de
conteúdo econômico nas mídias digitais e, com isso, coibir o exercício ilegal da
profissão. É importante destacar e pontuar que o CORECON-RS, com o objetivo de
divulgar a fiscalização junto aos novos profissionais, fortaleceu a interação junto às
instituições de Ensino Superior, com a realização de eventos para falar de economia,
de economista e, também, de conhecimento econômico.
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3.1.2 Descrição sintética dos objetivos estratégicos do exercício
O Plano de Trabalho 2020 do Corecon-RS foi elaborado a partir de uma análise
dos últimos resultados internos obtidos, anteriormente, em decorrência do advento da
pandemia. Tivemos que readequar a forma de atuar internamente com adoção do
home-office e, externamente, nos relacionamos com a sociedade através mídias
digitais, conseguindo, com isso, atingir a missão do Conselho, que é fiscalizar as
atividades dos economistas e, também, difundir o conhecimento econômico na
sociedade. Tivemos o apoio e cooperação das presidências e conselheiros de gestões
anteriores, seguindo que as principais diretrizes:
- A integração entre o Conselho e a sociedade, com debate dos economistas sobre
temas econômicos, utilizando a internet para fazer essa divulgação;
- Motivar estudantes dos Cursos de Economia, através de participação dos mesmos
em debates de temas que influenciavam sua formação;
- Divulgar cases de sucesso profissional via assessoria de imprensa e nos eventos da
Entidade;
- Aproximação economista/empresas: Convidamos o empresariado para debater com
os economistas sobre variáveis micro e macroeconômicas que influenciam no seu
negócio;
- Manter o contato com as Faculdades de Economia: colaborar para a qualificação da
profissão já na Academia, colocando os estudantes em contato com os profissionais
que atuam nas mais diferentes áreas;
- Estimular a renovação no Conselho: a atuação do economista no Conselho é um
trabalho voluntário e não uma carreira. Logo, é importante estimular jovens
economistas a frequentarem o Corecon-RS e serem conselheiros. O processo de
renovação e mescla de jovens economistas com economistas experientes seguiu
sendo realizado;
- Ações transparentes: objetivando que os economistas e a sociedade tenham acesso
às finanças do Conselho, receita arrecadada e sua alocação em despesas, além de
divulgar no site dos economistas que estão representando o Corecon-RS em diversos
órgãos e entidades;
- Foi prioridade em 2020 atrair novos bacharéis para o Conselho, bem como
intensificar a fiscalização do exercício legal da profissão do economista.
Cabe salientar que, durante sua execução, o Plano de Trabalho 2020 sofreu
modificações de caráter estratégico gerencial, de modo a adequá-lo às necessidades
dos fatores restritivos da pandemia e, também, para atender às mudanças ocorridas
na legislação vigente.
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3.1.3 Vinculação dos planos da unidade com as competências
institucionais e outros planos
Os planos da Unidade estão autorizados pela Lei Federal n. 1.411/51 e Decreto
Federal n. 31.794/53, Lei Federal n. 6.021/74, Lei Federal n. 6.206/75, Lei Federal n.
6.537/78, Lei Federal n. 6.839/80, Lei Federal n. 12.514/11 e normas regulamentares
proferidas pelo COFECON.A unidade está vinculada aos planos institucionais do
sistema COFECON/CORECONs.

3.2 Governança
3.2.1 Descrição das estruturas de governança
Em âmbito deliberativo: 18 (dezoito) Conselheiros, sendo 9 (nove) efetivos e 9
(nove) suplentes, com reuniões realizadas durante o exercício, normalmente a cada
quinze dias ou como ficar deliberado pela Plenária e/ou Presidente a cada ano.
No âmbito Administrativo: Presidente, Vice-Presidente e Gerente Executivo.
Estes, responsáveis pela Gestão administrativa da Autarquia, conforme Regimento
Interno e Plano de Cargos e Salários. Consoante o previsto no Regimento Interno e
Resolução do Conselho Federal de Economia, os atos de gestão são controlados e
fiscalizados pela Comissão de Tomada de Contas – CTC, em especial, no que se
refere ao Orçamento do Conselho e sua execução orçamentária. A CTC é composta
por seis Conselheiros, 3 (três) efetivos e 3 (três) suplentes, eleitos na primeira Plenária
de cada exercício, nomeados por Portaria expedida pelo Presidente.
Os dirigentes são Conselheiros com mandato de 03 (três) anos, permitida uma
reeleição, sendo que anualmente há a renovação de 1/3 (um terço) de Conselheiros
efetivos e suplentes, por eleição, normalmente realizada no mês de outubro de cada
ano. Também, anualmente, na primeira reunião plenária de janeiro, após a posse dos
novos Conselheiros, o Plenário do Conselho escolhe, por voto, o presidente e vicepresidente para o exercício. O Plenário é composto por 18 (dezoito) Conselheiros,
sendo 9 (nove) efetivos e 9 (nove) suplentes. Ao colegiado do plenário compete as
deliberações, conforme atribuições previstas no Regimento Interno. Aos gestores
eleitos (Presidente e Vice-Presidente), a gestão do Conselho, sendo permitida a
reeleição por mais 2 (dois) períodos consecutivos, conforme disposto no parágrafo 2º,
do art. 15, do Regimento Interno (publicado no site do Conselho), coincidindo com o
mandato de Conselheiro.
O colegiado da Unidade é o órgão deliberativo com atribuições especificadas
no art. 11 do Regimento Interno, conforme segue:
a) Eleger o Presidente e Vice-Presidente do Corecon-RS;
b) Julgar os pedidos de registro, submetendo os casos denegados a
deliberação do Cofecon, se houver recursos voluntários;
c) Autorizar a criação, supressão e a modificação de órgãos ou cargos na
estrutura organizacional do Corecon-RS;
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d) Fixar os salários e gratificações dos funcionários do Conselho, bem como
aprovar o quadro de pessoal;
e) Deliberar sobre a proposta orçamentária a ser submetida ao Conselho
Federal de Economia, e o programa de ação para o exercício;
f) Julgar o relatório anual de atividades e a prestação de contas trimestrais
durante o exercício e do exercício anterior, mediante prévio exame e
parecer de uma comissão de contas constituída por três Conselheiros,
ficando proibidos de votar os Conselheiros interessados;
g) Alterar o Regimento Interno, observado o que dispõe o artigo 67,
submetendo alteração ao Cofecon para efeitos de homologação;
h) Deliberar sobre doações, legados, subvenções e convênios;
i) Autorizar a criação, instalação de delegacias regionais do Corecon/RS e/ou
credenciamento de representantes em qualquer região de sua jurisdição;
j) Decidir sobre as atribuições dos órgãos ou titulares das delegacias de que
trata a letra “i”, através de Resolução.

3.2.2Informações sobre dirigentes e colegiado
Gestão 2020:
Presidente: José Junior de Oliveira
Vice-Presidente: Aristóteles da Rosa Galvão
Quadro 1 - Conselheiros:

Efetivos

Suplentes
2018 a 2020

Aristóteles da Rosa Galvão
José Junior de Oliveira
Lucas Aronne Schifino

Felipe Garcia
Henrique Brusius Brust
Marivia de Aguiar Nunes
2019 a 2021

Antonio Carlos Brites Jaques
Filipe Grisa
Mario Jaime Gomes de Lima

Bernardo Baggio
Suplente assumiu vacância do
Pedro Lutz Ramos

2020 a 2022

Bruno Breyer Caldas
Janile da Silva Pereira Soares
João Carlos Medeiros Madail

Giovana Menegotto
Leandro André Hoerlle Suplente assumiu
vacância do Efetivo (Vanessa)
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As exigências e a representação dos membros estão regulamentadas pelo
Conselho Federal de Economia, conforme Resolução n. 1.954/2016 disponível no
endereço eletrônico:
www.cofecon.org.brtransparencia/index.php/legislacao/consolidacao-da-legislacaoda-profissao-de-economista.

3.2.3 Atuação da unidade de auditoria interna
A auditoria interna da Unidade é realizada pela Comissão de Tomada de
Contas, conforme Regimento Interno e Resolução n. 1.841/2010 disponível no
endereço eletrônico:
www.cofecon.org.brtransparencia/index.php/legislacao/consolidacao-dalegislacao-da-profissao-de-economista.
Igualmente, a Unidade pode ser auditada internamente pelo Conselho Federal
de Economia, conforme Resolução n. 1.851/2011 e Resolução n. 1.841/2010.
É importante dizer que as Prestações de Contas são remetidas trimestralmente
para o Cofecon, no exercício em análise os trimestres foram analisados e aprovados
sem ressalvas. Concomitantemente, também foi aprovada a Prestação do Exercício
2020 sem ressalvas.

3.2.4 Informações sobre a empresa de auditoria independente
contratada
Não houve a contratação de serviço de auditoria independente.

3.2.5 Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos
Não houve a necessidade de abertura de Processo Administrativo Disciplinar
ou outros instrumentos.

3.2.6 Medidas administrativas para apuração de responsabilidades
por danos ao erário
Não houve a necessidade de adoção de medidas administrativas para
apuração de responsabilidades por danos ao erário.

3.2.7 Gestão de riscos e controles internos
Os gestores do Conselho acompanham o desempenho de suas ações
mediante relatórios analíticos diários e mensais e no Plenário. As prestações de
contas são analisadas mensalmente e
trimestralmente, sendo que, quando
trimestralmente, são remetidas ao Cofecon.
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As ações também são acompanhadas e analisadas pela Comissão de Tomada
de Contas, e, sendo constatada qualquer situação de risco, os gestores buscam os
mecanismos mais apropriados para evitá-los e corrigi-los.
Os instrumentos de monitoramento da execução e dos resultados dos planos
ocorrem através de relatórios internos, remetidos pela rede social de forma diária com
indicadores de registros, de análise de acompanhamento das receitas orçadas com
as realizadas, despesas orçada com as realizadas, consolidadas mensalmente no
fluxo de caixa. São acompanhados com denodo de forma diária essas informações,
como também o número de profissionais ativos, o cancelamento de registros, novos
registros e inadimplências dos profissionais números esse que são analisados pelos
Conselheiros na Plenária.
Por meio desses indicadores se monitora o cumprimento dos objetivos traçados
no plano estratégico.

3.2.8 Política de remuneração dos administradores e membros de
colegiados
Os administradores da Entidade e os membros (Conselheiros) trabalham de
forma voluntária, sem remuneração a qualquer título.

3.3. Principais canais de comunicação com a sociedade e partes
interessadas – Figura 2 – Redes Sociais do Corecon-RS

3.3.1 Carta de serviços ao cidadão
Os canais de acesso ao cidadão da Unidade são: website
(www.coreconrs.org.br); ouvidoria (ouvidoria@coreconrs.org.br); menu SIC (Serviço
de Informação ao Cidadão) e atendimento telefônico (Fone: 51 32542600). Lá consta
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o que faz a entidade, qual a composição da plenária, colaboradores bem como acesso
as informações gerais e números e endereço do Corecon-RS

3.3.2 Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários:
Não ocorreu no período.

3.3.3 Mecanismos de transparência das informações relevantes
sobre a atuação da unidade
A Unidade possui portal na internet www.coreconrs.org.br , com acesso ao
“menu” da transparência, e vem trabalhando para o atendimento da Lei da
Transferência, visando disponibilizar informações referentes à sua atuação,
formulários, orçamentos; balancetes; prestações de contas; relatórios de gestão; atas
das Sessões Plenárias; planilha de pessoal; planilhas com diárias e passagens,
licitações, bem como outras informações visando o esclarecimento da sociedade e
atualização das informações.

3.3.4 Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços
e instalações
Não ocorre.

4. Gestão de riscos e controles internos
O Conselho tem como procedimento de registro das atividades, em termos
econômico-financeiros, de lançar diariamente na contabilidade essas ocorrências em
suas respectivas contas. Com isso, permite aos gestores terem conhecimento da
movimentação econômica, financeira e administrativa, consolidando essa dados em
indicadores econômicos diariamente, tais como receita, despesa, ativo circulante,
passivo circulante, etc., possibilitando análises com a comparação do orçado com o
previsto, como também a evolução dos associados do Conselho, permitindo aos
gestores tomada de decisões compatíveis com os recursos e atividade econômicas,
no momento que acontece o evento, dentro deste contexto, ficando a gestão do risco
reduzida a patamares mínimos.

5.Resultados da gestão
5.1 Fiscalização da profissão e cobrança
A Unidade, por intermédio do seu setor de Fiscalização, realizou ações no
decorrer do exercício, utilizando internet, RAIS, cartório, Junta Comercial do Estado
do Rio Grande do Sul (JUCIRGS), e outros, e, para cruzar esses dados, utilizou-se de
forma incipiente, a inteligência artificial, sendo que o resultado apresentado está
discriminado a seguir.
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Quadro2 - Processos abertos pela fiscalização
Processos Abertos pela Fiscalização
Ano
Internet* RAIS Cartório JUCIS Denúncia
2012
0
12
97
6
2013
0
9
93
5
2014
7
8
91
4
2015
31
9
138
3
2016
17
7
9
19
5
2017
15
67
7
24
3
2018
05
57
2
11
3
2019
04
04
0
07
3
2020
0
0
0
2
6
Fonte: Departamento de Fiscalização – CORECON-RS

Quadro3– Registros Oriundos da Fiscalização
Registros Oriundos da
Fiscalização
Ano
PF
PJ
Formandos
2012 11
36
62
2013
6
21
55
2014
8
6
67
2015 14
37
74
2016 15
6
71
2017 49
11
54
2018 53
2
32
2019
0
4
17
2020
0
2
7
Fonte: Departamento de Fiscalização – CORECON RS

Quadro 4 – Registros novos por Rubrica PESSOA FÍSICA
ATIVIDADE PROFISSIONAL

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
41
56
39
54
34
43
24
43
29
65

55

67

74

71

54

32

17

7

TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO

-

2

2

4

6

2

2

2

0

REATIVAÇÃO

8

6

4

8

9

1

8

3

7

FISCALIZAÇÃO

11

6

8

14

15

49

53

51

0

TOTAL

140

108

135

134

144

130

138

102

55

PESSOA JURIDICA

36

21

6

37

6

11

2

4

2

CONCLUSÃO DE CURSO

Fonte: Departamento de Fiscalização – CORECON RS
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Quadro5 - Quantidade de Processos Pesquisados
Processos Pesquisados
Cartórios JUCIS TOTAL
2012
2.430
1.120
3.550
2013
2.325
1.347
3.672
2014
2.250
2.130
4.380
2015
3.052
8.033 11.085
2016
1.926
3.727
5.653
2017
2.170
1.975
4.145
2018
1.530
1.765
3.295
2019
1.000
1.500
2.500
2020
100
1.000
1.100
Fonte: Departamento de Fiscalização – Corecon-RS
Ano

Analisando os números relativos à fiscalização, contata-se que em termos de
resultado temos que muito evoluir, objetivando um aumento de inscritos no Conselho.
A Entidade adotou uma série de ações, como ter um vínculo maior com as Faculdades
de economia, promoção de campanhas das atividades do economistas através das
mídias sociais, cruzamento de informações da Rais com os dados da plataforma de
cadastro do Corecon-RS e mantendo os convênios de forma permanente com essas
instituições, como Junta Comercial do RS, cartórios de registros e empresas públicas.
Existem fatores restritivos que devem ser salientados, como, por exemplo, o
fato de que economistas do Setor Público, estarem pedindo o cancelamento do
registro com embasamento de que o funcionário público tem que sofrer fiscalização
do exercício profissional pelo Estado e não pelo Conselho, o que tem gerado uma
série de transtornos na fiscalização profissional.
Também temos tido uma redução do número de ativos, em decorrência da
crise econômica oriunda de um baixo nível de atividade econômica, já que os
profissionais solicitam a suspensão com validade de um ano ou, então, o
cancelamento do registro. Outrossim, temos muitos economistas em fase de
aposentadoria, o que se torna outro fator gerador na diminuição do número de
registrados. Entretanto, com a transformação do ambiente econômico, muitos
continuam trabalhando. E, para acolher esse profissional, foi criada a modalidade de
tratamento especial, que acolhe o economista com idade de 70 anos, através de uma
anuidade reduzida em 80%.
Estamos implementando vários instrumentais, baseados em automação para
divulgar, promover e fiscalizar o economista.
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Ano
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Quadro 6 - Índices de Inadimplência
Registros
%
Ativos
Adimplentes Inadimplentes Inadimplência
3.428
2.920
508
15%
3.378
225
625
19%
3.338
2.605
733
22%
3.317
2.551
766
23%
3.279
2.131
1.148
35%
3.203
2.006
1.197
37%
3.072
2.041
1.031
34%
2.944
1936
1.008
34%
2.878
1807
1071
37%

Fonte: Departamento financeiro – CORECON RS

Observação: há ainda 634 registrados remidos que não estão considerados
nos totais acima.
Registros
Ao todo, são 3.512 registros ativos de pessoas físicas em 2020, incluindo 634 remidos.
Em relação as pessoas jurídicas, há 224 registros ativos.
Os Registros de Pessoas Físicas e Jurídicas, em dia, bem como os ingressos, nos
exercícios de 2017, 2018, 2019 e 2020 foram os seguintes:
Quadro 7 – Registrados em dia e ingressos
Registros
Pessoa Física
Pessoa Jurídica
Em dia (Quites):
2017
2.006
119
2018
2.041
107
2019
1936
105
2020
1807
89
Ingressos:
2017
130
11
2018
138
02
2019
102
04
2020
48
02
Fonte: Departamento financeiro – CORECON RS

Fiscalização
Além


dos

48

novos

registros

de

pessoa

física,

foram

realizados:

38 ofícios para órgãos públicos e imprensa instruindo quem pode usar o título
“Economista”, e em quais atividades o economista pode atuar, bem como
solicitando informações dos profissionais que atuam nessas atividades sem o
devido registro;
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7 ofícios para Pessoas Físicas instruindo sobre o uso indevido da titulação
(participantes das lives).
0 notificações.
1 auto de infração lavrado para pessoa jurídica.
37 processos em trâmite;

A parceria com o Cartório de Registros Especiais de Porto Alegre e o convênio
com a Junta Comercial Industrial e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul
(JUCIS), também se manteve. Cabe destacar que, devido à pandemia da Covid-19,
com o trabalho realizado no formato remoto, “home office”, as pesquisas no Cartório
foram interrompidas em março. Já em relação à JUCIS, através do acesso remoto, foi
possível dar continuidade às pesquisas nos processos de empresas constituídas,
alteradas e canceladas no Rio Grande do Sul. Não foi possível realizar pesquisas das
pessoas físicas na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), pelo fato de não ter
recebido as informações (Convênio Cofecon/Ministério do Trabalho).
Processos
Em 2020, de acordo com o Setor Jurídico do Corecon-RS, existem 995 processos em
andamento e ainda 23 novas ações que serão ajuizadas. Quanto aos processos
administrativos, tivemos 255 ao todo.

5.2 Promoção e valorização da profissão (ações institucionais
realizadas no exercício com foco de se aproximar ainda mais dos
economistas e estudantes)
Formação de Comissões de Trabalho
Comissão Tomada de Contas (CTC): Bruno Breyer Caldas (Presidente), Filipe Grisa
e Vanessa Neumann Sulzbach; Suplentes: Felipe Garcia Ribeiro, João Carlos
Medeiros Madail, Pedro Lutz Ramos.
Comissão de Licitações: Funcionários: Nelza Claudia de O. Pacheco (Presidente da
Comissão), Inara dos Santos Betat, Julia Bitencourt. Conselheiros Janile da Silva
Pereira Soares e Leandro André Hoerlle.
Vice-Presidente de Fiscalização: Antonio Carlos Brites Jaques
Comissão de Fiscalização: Antonio Carlos Brites Jaques (Presidente) e Bernardo
Baggio.
Vice-Presidência Institucional: Janile da Silva Pereira Soares.
Comissão Editorial: Antonio Carlos Brites Jaques, Bruno Breyer Caldas, Felipe
Garcia Ribeiro e Mario Jaime Gomes de Lima.
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Comissão de Eventos e Patrocínios: Funcionárias: Michelle de Lemos Gomes e
Nelza Claudia de Oliveira Pacheco. Conselheiros: Janile da Silva Pereira Soares
(Coordenadora), Felipe Garcia Ribeiro, Lucas AronneSchifino, Mario Jaime Gomes de
Lima, Vanessa Neumann Sulzbach e Giovana Menegotto.
Comissão Convênios: Bruno Breyer Caldas e Janile da Silva Pereira Soares.
Comissão de Educação Financeira: Janile da Silva Pereira Soares e Giovana
Menegotto.
Comissão de Auditoria, Avaliação, Projetos e Perícia Econômico-Financeira –
CAAPPE: Aristóteles da Rosa Galvão (Presidente) e Antonio Carlos Brites Jaques.
Comissão de Finanças e Planejamento Fiscal: Mario Jaime Gomes de Lima
(Presidente) e Bernardo Baggio.
Vice-Presidente de Gestão: Aristóteles da Rosa Galvão
Comissão de Desenvolvimento Regional e Avaliação de Políticas Públicas: Mario
Jaime Gomes de Lima (Presidente), João Carlos Medeiros Madail, Felipe Garcia
Ribeiro e Antonio Carlos Brites Jaques.
Comissão de Relação Institucional: Janile da Silva Pereira Soares (Presidente),
Antonio Carlos Brites Jaques, Aristóteles da Rosa Galvão, Mario Jaime Gomes de
Lima e Bruno Breyer Caldas.
Ainda, dentro da abordagem do desempenho operacional, destacar algumas
ações realizadas no período, para o fim de demonstrar a condução dos objetivos
definidos no plano de trabalho, conforme se ressalta abaixo:

Plenárias Realizadas
Em 2020, foram realizadas 12 plenárias ordinárias. Não houve plenárias
extraordinárias.
Do total de plenárias, 11 foram dirigidas pelo Presidente José Junior de Oliveira e uma
pelo Vice-presidente Aristóteles da Rosa Galvão.
Em média, tivemos 9 participantes por plenária, entre Conselheiros e Economistas
Convidados.
Formaturas
Conforme tabela abaixo, cabe salientar que devido à pandemia, os semestres foram
interrompidos, retornando alguns meses depois, com as formaturas do primeiro
semestre (2020/1) sendo realizadas no segundo semestre. Por isso, alguns dos
formandos de 2020/2 concluirão o semestre no primeiro trimestre 2021.
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Quadro 8
Formaturas de Ciências Econômicas – RS – 2020

Em 2020, tivemos 294 formandos/as em Ciências Econômicas, muito próximo dos 291
formandos/as de 2018. Em 2017 foram 324 formandos/as.

Resumo das Principais Atividades das Associações
DELEGACIA DE PELOTAS - AECONSUL
Janeiro:
Não houve atividades.
Fevereiro:
Dia 11 – Realização do encontro “Café com economia”, atividade que contou com a
presença de economistas vinculados à Aeconsul, bem como de professores de
economia vinculados à Universidade Federal de Pelotas e Furg.
Março:
Dia 15 – Encontro Café com Economia. Pauta: “O Agronegócio na economia
gaúcha”, com o economista Gabrielito Menezes da Universidade Federal de Pelotas.
A atividade foi realizada presencialmente, na Universidade Católica de Pelotas.
Associação dos Economistas da Serra Gaúcha – Ecoserra/Caxias do Sul
Maio:
Dia 11 – Atividade online (meet): “Impactos da pandemia na economia”, a atividade
teve a coordenação do Economista Presidente Ezequiel Megiato.
Dia 21 - Participação do Comitê Pró Economia, coordenado pela Prefeitura
Municipal de Pelotas, com a participação dos economistas Ezequiel Megiato e Felipe
Garcia.
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Junho:
Dia 16 – Diálogos na pandemia, atividade online: “Cenário Internacional e
volatilidades”, com a participação do economista Rodrigo Fernandez.
Dia 25 - Participação do Comitê Pró Economia, coordenado pela Prefeitura
Municipal de Pelotas, com a participação dos economistas Ezequiel Megiato e Felipe
Garcia.
Julho:
Dia 23 - Participação do Comitê Pró Economia, coordenado pela Prefeitura Municipal
de Pelotas, com a participação dos economistas Ezequiel Megiato e Felipe Garcia.
Agosto:
Dia 13 – Dia do Economista, atividade online – O Papel do Economista: roda de
conversas e discussões com os economistas e alunos de economia da região de
Pelotas.
Dia 18 – Comitê Pró Economia
Setembro:
Dia 28 – Participação da Aeconsul na coordenação de pesquisa de monitoramento
do comércio local;
Dia 29 – Reunião dos economistas com a secretaria de saúde de Pelotas a fim de
apresentar uma ideia de “mapeamento de população invisível”.
Outubro:
Dia 14 – Explanação de dados do Caged para imprensa local, coordenação do
Economista Ezequiel Megiato.
Dia 22 – Diálogos na pandemia: Impactos no comércio local, atividade promovida em
parceria com a Associação Comercial de Pelotas, com a participação do economista
Mauro Bom.
Novembro:
Dia 04 – Reunião online da diretoria da Aeconsul
Dia 08 – Participação no comitê pró-economia da prefeitura municipal de Pelotas
Dezembro:
Dia 07 – Participação no comitê pró-economia da prefeitura municipal de Pelotas
Dia 12 – Diálogos na pandemia, atividade online: Impactos da Pandemia na
economia nacional, com a participação dos economistas da Azonasul, empresários
locais, poder público e alunos dos cursos de economia da região sul.
DELEGACIA DE CAXIAS DO SUL / ECOSERRA
Mensalmente em 2020 foram realizadas reuniões online com a gestão da Ecoserra
em pautas pré-definidas;
No dia 01/02/2020, presença da presidente e economista Roseli Nienow na
formatura integrada na UCS;
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No dia 11/02/2020, participação presencial da presidente Roseli Nienow no primeiro
comitê de finanças de 2020, realizado na UCS pela Amcham com
o tema “As tendências econômicas para a serra gaúcha”;
No dia 13/05/2020, participação da live do Observatório Social de Caxias do Sul
como tema “O mundo do trabalho em tempos de pandemia” com a economista e
professora Lodonha Coimbra Soares e o senhor Vanios Corte do Ministério do
Trabalho de Caxias do Sul;
No dia 28/05/2020, participação da live “Aspectos do desenvolvimento na região do
Corede Serra” com a economista e professora Mônica Mattia;
No dia 03/06/2020, participação da live “O trabalho em tempos de pandemia” coma
economista e professora Lodonha Coimbra Soares;
No dia 09/06/2020, participação da live “Panorama do comércio caxiense em tempos
de pandemia” com o economista e professor Mosar Leandro Ness;
No dia 18/06/2020, participação da live “Tendências no comportamento do
consumidor” com a economista e professora Jacqueline Corá;
No dia 24/06/2020, realização da live “Quais os impactos das economias
Internacionais em tempos de pandemia no atual cenário econômico brasileiro? ”Junto
com o economista e professor Mosar Leandro Ness;
No dia 24/06/2020, participação da live “Economia pós-pandemia, desafios e
oportunidades” com a economista e professora Maria Carolina Gulo;
No dia 09/09/2020, participação da live “Smartcities – construção de um novo
amanhã” realizada pela Amcham;
No dia 14/09/2020, Seminário: A atuação profissional do economista;
No dia 15/09/2020, participação da live “A Revolução na Indústria pós Covid-19 e
Incentivos para a Retomada” realizada pela Amcham;
Nos dias 17/11/2020 a 20/11/2020, Semana de integração acadêmica da UCS com
carga horária de 8 horas, online;
E no dia 19/11/2020, tiveram a participação do workshop “Fundo Social
Sicredi”.
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Principais Ações de Gestão
Janeiro
Dia 02
Instituto de Perícias e Estudos Jurídicos (Ipej), em parceria
com o Corecon-RS, apresenta a programação de seus
cursos para o primeiro semestre de 2020.

Dia 04
A coordenadora da Comissão de Educação Financeira,
economista Janile Soares, representou a Entidade na
solenidade de diplomação dos novos bacharéis do Curso
de Ciências Econômicas da PUCRS, ocorrida no Salão
de Atos do Prédio 4, no Campus da Universidade, em
Porto Alegre.
Dia 06
COLUNA ECONOMIA EM DIA
i

Dia 07
Boletim Informativo Nº 01
Corecon-RS divulga decisão do Conselho da Justiça
Federal favorável à isonomia dos honorários profissionais
de economistas aos dos engenheiros e contadores que
atuam em trabalhos técnicos de perícia nos processos
que tramitam na Justiça Federal.
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Dia 08
Primeira sessão plenária do ano, que deu posse aos novos
conselheiros para renovação de um terço dos Conselheiros
Efetivos e Suplentes do Corecon-RS, eleitos em outubro de
2019, e que contou com a participação dos conselheiros
José Junior de Oliveira, Aristóteles Galvão, Filipe Grisa,
Vanessa Neumann Sulzbach, Felipe Garcia Ribeiro e Pedro
Lutz Ramos.
Eleição e posse do economista José Junior de Oliveira na
presidência do Corecon-RS e do economista Aristóteles
Galvão na vice-presidência da Entidade.

Dia 18
O ex-conselheiro Vladimir da Costa Alves representou o
Corecon-RS na solenidade de formatura dos novos
bacharéis em Ciências Econômicas da Universidade
Federal de Santa Maria (UFSM), em Santa Maria.

Dia 20
Coluna Economia em Dia –“Corede Serra e seus
municípios”, com a presidente do Corede Serra,
economista Mônica Beatriz Mattia.
O vice-presidente Aristóteles Galvão participou da solenidade de diplomação dos
novos bacharéis de Economia da Universidade de Passo Fundo (UPF), em Passo
Fundo.
Corecon-RS divulga o prazo legal de expiração para Comunicação ao Conselho de
Controle de Atividades Financeiras (Coaf).
Dia 21
Reunião plenária do Corecon-RS, com a participação dos conselheiros José Junior de
Oliveira, Aristóteles da Rosa Galvão, Antonio Carlos Brites Jaques, Bruno Breyer
Caldas, João Carlos Medeiros Madail, Felipe Garcia Ribeiro e Giovana Menegotto.
O presidente José Junior de Oliveira participou da solenidade de formatura dos
estudantes de Ciências Econômicas da Unisinos, ocorrida no Campus da
Universidade, em São Leopoldo.
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Dia 27
Coluna Economia em Dia – “Cadastro Positivo e
inadimplência”, com o economista Oscar Frank Junior.

Dia 30
O conselheiro federal Clovis Meurer participou, em Brasília, da
solenidade de lançamento do “Ano Celso Furtado”,
oportunidade em que foram empossados a Diretoria e os
conselheiros do Cofecon.

Fevereiro
Dia 01
O vice-presidente Aristóteles Galvão participou, em Caxias do Sul, da Solenidade
Integrada de diplomação dos estudantes de Ciências Econômicas da Universidade de
Caxias do Sul (UCS).
Dia 02
Corecon-RS divulga vaga para docência na área de
Finanças, nos cursos de graduação da Escola de
Negócios da Pontifícia Universidade Católica do RS
(PUCRS).

Dia 03 - A conselheira Janile Soares representou o
Corecon-RS na solenidade de formatura dos novos
bachareis de Economia da Universidade Federal do
RS (Ufrgs), que aconteceu no Salão de Atos da
Universidade.
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Dia 08
O conselheiro João Carlos Medeiros Madail, representou
a Entidade, durante a solenidade de formatura dos
estudantes do Curso de Ciências Econômicas da
Universidade Federal do Rio Grande (FURG), em Rio
Grande.

Dia 10
Coluna Economia em Dia – “Jornalismo de Economia e
a arte das fontes”, com a jornalista GianeHeidrich
Guerra.

Dia 10
Corecon-RS divulga processo seletivo para preenchimento de
vaga de Assessor Técnico em Economia e Políticas Públicas, na
bancada do Partido Novo, na Assembleia Legislativa do RS.

Dia 12 - O ex-conselheiro do Corecon-RS, economista Vladimir da Costa Alves,
representou a Entidade na solenidade de diplomação, em gabinete, dos novos
bacharéis em Ciências Econômicas da Universidade Federal do RS (Ufrgs).
Dia 13
Com o apoio do Corecon-RS, a Associação dos Analistas
e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais
(Apimec-Sul), abre as inscrições para o Curso de Análise
de Fundos de Investimentos.
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Dia 13
A conselheira e coordenadora da Comissão de
Educação Financeira do Corecon-RS, economista
Janile
Soares,
proferiu
palestra
para
microempreendedores individuais (MEI), na sede
do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae-RS), em Porto Alegre, sobre
"Perpectivas da economia brasileira".
Dia 15
O conselheiro João Carlos Madail representou o
Corecon-RS na solenidade de diplomação dos
estudantes do Curso de Ciências Econômicas da
Universidade Regional do Pampa (Unipampa), em
Santana do Livramento.
Dia 15 – O vice-presidente Aristóteles Galvão
participou da formatura dos novos bacharéis da
Universidade Regional do Noroeste do Estado do RS
(Unijuí), em Ijuí.
Dia 15
Os economistas Rogério Vianna Tolfo e Vladimir da Costa
Alves assumem assento no Conselho da Primeira Câmara do
Tribunal Administrativo de Recursos Tributários da Prefeitura
de Porto Alegre (TART), durante solenidade no Plenário da
Entidade, em Porto Alegre, para mandato de dois anos, de 14
de março de 2020 a 13 de março de 2022.

Dia 17
Coluna Economia em Dia – “O comércio
intraindústria e a economia”, com a economista
Nadine FührSteffen.

Dia 18 – Reunião plenária do Corecon-RS, que reuniu os conselheiros Aristóteles da
Rosa Galvão, Bruno Breyer Caldas, Janiel da Silva Pereira Soares, João Carlos
Madail, Antonio Carlos Brites Jaques, Felipe Garcia Ribeiro, Leandro Hoerlle e Mario
Jaime Gomes de Lima.
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Dia 24
Coluna Economia em Dia – “O Ecoturismo em
Pinheiro Preto”, com economista Bianca Batista
Serafim.

Dia 29
Coluna Economia em Dia – “Impactos do coronavírus
na Bolsa de Valores”, com o economista José Junior
de Oliveira, presidente do Corecon-RS, vicepresidente da Associação dos Analistas e
Profissionais de Investimento do Mercado de
Capitais (Apimec-Sul), e professor da ESPM..

Março
Dia 03
Com o apoio do Corecon-RS, A Associação dos Analistas e
Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais
(Apimec-Sul), em parceria com o Instituto Brasileiro de
Executivos de Finanças (Ibef-RS), anuncia a 4ª edição do
Programa de Mentoring.

Dia 04
A conselheira e coordenadora da Comissão de
Educação Financeira do Corecon-RS, economista Janile
Soares, participa de aula inaugural integrada dos cursos
de Administração, Ciências Contábeis e Ciências
Econômicas, da Universidade Franciscana, em Santa
Maria.
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Dia 07
Vice-presidente do Corecon-RS, economista Aristóteles
Galvão, representa a Entidade na solenidade de
formatura dos estudantes de Ciências Econômicas da
Faculdade de Horizontina (Fahor), em Horizontina.

Dia 09
Corecon-RS faz homenagem às conselheiras Janile
Soares, Marivia de Aguiar Nunes, Giovana Menegotto e
Vanessa Sulzbach, com a matéria “Mulheres que fazem
o Corecon-RS”.
Dia 10 – Reunião plenária do Corecon-RS, com a
participação dos conselheiros Aristóteles da Rosa
Galvão, Bruno Breyer Caldas, Janiel da Silva Pereira
Soares, João Carlos Madail, Antonio Carlos Brites
Jaques, Vanessa Sulzbach, Leandro Hoerlle e Mario
Jaime Gomes de Lima.
Dia 14
Corecon-RS faz homenagem às servidoras Cláudia
Pacheco, InaraBetat, Júlia Bittencourt, Michelle Gomes e
Vanessa Blodorn, com a matéria “Mulheres que movem o
dia a dia do Corecon-RS”.

Dia 16
Coluna Economia em Dia – “A dinâmica das fusões e
aquisições no mercado de Planos de Saúde”, com
Gregory MoysesVolpato
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Dia 23
Coluna Economia em Dia – “A infraestrutura e o póscoronavírus”, com o professor da UFPel,
economista Rodrigo Nobre Fernandez

Dia 31
Corecon-RS cria Força Tarefa “Economistas falam à
sociedade gaúcha”, com assessoria econômica
gratuita

Abril
Dia 03 – Corecon-RS disponibiliza para consulta no Site das Medidas Econômicas
lançadas pelas esferas de Governo para fazer frente ao coronavírus.
Dia 05
Publicação do vídeo “Planejamento e linhas de financiamento em
cenário de crise”, de autoria do economista Rogério Tolfo, dentro
da Força-Tarefa Economistas falam à sociedade gaúcha,
promovido pelo Corecon-RS.

Dia 06
Coluna Economia em Dia - “Gestão de risco e o
stress do mercado”, com a Gerente de Risco de
Liquidez e Alocação de Capital do Banco Sicredi,
economista Isabel Gaio Schutt.

Dia 06
Publicação do vídeo “O preço será o achatamento da curva do
crescimento do PIB”, de autoria do economista Darcy Francisco
Carvalho dos Santos, dentro da Força-Tarefa Economistas falam à
sociedade gaúcha, promovido pelo Corecon-RS.
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Dia 06
Publicação do vídeo “Os impactos do coronavírus na economia
internacional”, de autoria do economista Roberto Georg Uebel,
dentro da Força-Tarefa Economistas falam à sociedade gaúcha,
promovido pelo Corecon-RS.
Dia 06
Publicação do vídeo “Como se preparar para este momento”, de
autoria da economista Cláudia Lemos, dentro da Força-Tarefa
Economistas falam à sociedade gaúcha, promovido pelo Corecon-RS.

Dia 06
Em parceria com o Corecon-RS, Cofecon abre
inscrições para mais uma edição do “Desafio Quero Ser
Economista”.

Dia 07
Presidente do Corecon, economista José Junior de
Oliveira, lança comunicado aos economistas do RS,
informando sobre a criação da Força Tarefa
“Economistas Falam à Sociedade Gaúcha”.

Dia 07
Publicação do vídeo “Governança na crise”, de autoria da
economista Maria Paula Merlotti, dentro da Força-Tarefa
Economistas falam à sociedade gaúcha, promovido pelo Corecon-RS.
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Dia 07
Publicação do vídeo “A crise e o mercado de ações”, de autoria
do economista Manoel Gil Costa Soares, dentro da Força-Tarefa
Economistas falam à sociedade gaúcha, promovido pelo Corecon-RS.

Dia 08
Publicação do vídeo “Impactos da crise na economia da Região
Sul do RS”, de autoria do economista João Carlos Madail, dentro
da Força-Tarefa Economistas falam à sociedade gaúcha, promovido
pelo Corecon-RS.
Dia 08
Publicação do vídeo “Tempo de isolamento social e o impacto
nas empresas”, de autoria do economista Gilberto Torman, dentro
da Força-Tarefa Economistas falam à sociedade gaúcha, promovido
pelo Corecon-RS.
Dia 08
LIVE: “Conjuntura Econômica e o Coronavírus”, professores
StephanSawitzki e ViníciosGehm, da Faculdade de Horizontina
(Fahor).

Dia 09
Publicação do vídeo “Os impactos da crise econômica nas finanças
dos pequenos municípios”, de autoria do economista Mário Jaime de
Lima, dentro da Força-Tarefa Economistas falam à sociedade gaúcha,
promovido pelo Corecon-RS.
Dia 13
Coluna Economia em Dia – “Cenários e linhas de
financiamento em momentos de crise”, com o ex-presidente
do Corecon-RS e consultor de empresas, economista
Rogério Tolfo.
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Dia 14
Publicação do vídeo “Transformações na governança internacional do
pós-pandemia”, de autoria do economista Paulo de Tarso Pinheiro
Machado, dentro da Força-Tarefa Economistas falam à sociedade
gaúcha, promovido pelo Corecon-RS.
Dia 14
Publicação do vídeo “Prejuízos ao turismo de Gramado e Canela”,
de autoria do economista Carlos Alberto Abel, dentro da ForçaTarefa Economistas falam à sociedade gaúcha, promovido pelo
Corecon-RS.
Dia 14
LIVE: “Conjuntura Econômica e o Coronavírus”, professores
StephanSawitzki e ViníciosGehm, da Faculdade de
Horizontina (Fahor).

Dia 15
Publicação do vídeo “As empresas têm que se reinventar”,
de autoria da economista e professora Simone Magalhães, dentro
da Força-Tarefa Economistas falam à sociedade gaúcha,
promovido pelo Corecon-RS.
Dia 15
Publicação do vídeo “Reorganizar o consumo das famílias e das
empresas”, de autoria do economista e professor Alexandre Reis,
dentro da Força-Tarefa Economistas falam à sociedade gaúcha,
promovido pelo Corecon-RS. ´
Dia 16
Publicação do vídeo “Sobreviver é a palavra de ordem”, de
autoria do professor e economista Mosár Leandro Ness, dentro da
Força-Tarefa Economistas falam à sociedade gaúcha, promovido
pelo Corecon-RS.
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Dia 17
LIVE: "O que esperar da economia no pós-pandemia",
com os economistas Gustavo de Moraes (PURS) e
Cláudia Rodrigues (Uniritter), dentro do projeto “ForçaTarefa: Economistas falam à sociedade gaúcha”,
promovido pelo Corecon-RS.
Dia 17 - Publicação do vídeo “Salvar vidas e manter a economia”, de autoria do
economista Elvis Aguilar dos Santos, dentro da Força-Tarefa Economistas falam à
sociedade gaúcha, promovido pelo Corecon-RS.
Dia 18
LIVE: “Economia mundial: efeitos da pandemia e
desafios de uma nova governança global”, com os
economistas Antonio Carlos Fraquelli e Paulo de
Tarso Pinheiro Machado, dentro do projeto “ForçaTarefa: Economistas falam à sociedade gaúcha,
promovido pelo Corecon-RS.
Dia 20 - LIVE: "Efeitos da pandemia na economia brasileira", com os economistas
Patrícia Palermo, André Nunes e Antonio da Luz, transmitido pelo Instagram, dentro
do projeto “Força-Tarefa: Economistas falam à sociedade gaúcha”, promovido pelo
Corecon-RS.
Dia 20
Coluna Economia em Dia – “A importância do
planejamento na crise”, com o economista
Alexandre Reis.

Dia 23
LIVE: "O que fazer no pós-pandemia em relação às suas
finanças", com os economistas Janile Soares e Alexandre
Reis, dentro do projeto “Força-Tarefa” Economistas falam
à sociedade gaúcha, promovido pelo Corecon-RS.
Dia 23 – LIVE: “As medidas econômicas editadas pelo
Governo para o enfrentamento da pandemia Covid-19 e
seus impactos no Terceiro Setor, com ênfase na MP 936”, em parceria com a
Secretaria Municipal de Educação/Porto Alegre (SMED), Maria Paula Merlotti
(Comissão de Perícia Econômico-Financeira do Corecon-RS), Gesiel da Silva Moura
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(peritoeconômico-financeiro), Mosár Leandro Ness (Assessor Econômico da
CDL/Caxias do Sul, e Ramiro Tarragô (Coordenador Financeiro da SMED).
Dia 24
LIVE: "Os efeitos da pandemia sobre a economia da
Serra gaúcha", com os professores da Universidade de
Caxias do Sul, economistas Jacqueline Corá e
MosárNess, dentro do projeto “Força-Tarefa:
Economistas falam à sociedade gaúcha”, promovido
pelo Corecon-RS.
Dia 27
Coluna Economia em Dia – “Prejuízos do coronavírus ao
turismo de Gramado e Canela”, com o consultor de
empresas e ex-vice-presidente do Corecon-RS,
economista Carlos Alberto da Rosa Abel.

Dia 28
LIVE: “Cenário econômico em tempos de pandemia”,
com os economistas Oscar Frank Junior, da CDL/PoA,
e Giovana Menegotto, da Fecomércio, dentro do
projeto “Força-Tarefa: Economistas falam à sociedade
gaúcha”, promovido pelo Corecon-RS.

Maio
Dia 1º
LIVE: “Os desafios da nova dinâmica socioeconômica
para a Região da Produção gaúcha”, com os professores
da Universidade de Passo Fundo, economistas Cleide
Moretto e JulcemarZilli, dentro do projeto “Força Tarefa:
Economistas falam à sociedade gaúcha”, promovido pelo
Corecon-RS.
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Dia 2
Live: “O economista na sociedade em tempos de
Covid19 e a Região Sul do Brasil no pós- pandemia”,
com os economistas Antonio Corrêa de Lacerda
(presidente do Cofecon), José Junior de Oliveira
(presidente do Corecon-RS), Clovis Meurer (Conselheiro
Cofecon), Carlos Magno Andrioli Bittencourt (presidente
do Corecon-PR) e Ivoneti Ramos (presidente do
Corecon-SC), dentro do projeto “Força Tarefa:
Economistas falam à sociedade gaúcha”, promovido pelo Corecon-RS.
Dia 04
Coluna Economia em Dia – “Impactos da Covid-19 na
economia internacional”, com o professor e economista
Roberto Rodolfo Georg Uebel.

Dia 4
LIVE: “Coronavírus: os desafios futuros de economia
política e políticas públicas”, com os professores Felipe
Garcia Ribeiro (UFPel) e Ronald Otto Hillbrecht (Ufrgs),
dentro do projeto “Força-Tarefa: Economistas falam à
sociedade gaúcha”, promovido pelo Corecon-RS.

Dia 05
Publicação de vídeo, de autoria da economista Janile Soares,
fazendo uma chamada para mais uma edição do “Desafio
Quero Ser Economista”, promovido pelo Cofecon em
parceria com o Corecon-RS.
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Dia 6
LIVE: “Cenários econômicos na crise da pandemia”, com
os economistas Aod Cunha (Gerdau, Vibra, Agibank,
Atiaia) e Gabriel Torres (Liberta Investimentos, vicepresidente do IEE), dentro do projeto “Força-Tarefa:
Economistas falam à sociedade gaúcha”, promovido pelo
Corecon-RS.

Dia 7
LIVE: “Aprenda e desenvolva sua inteligência financeira
em tempos de pandemia”, com os economistas Janile
Soares (coordenadora da Comissão de Educação
Financeira do Corecon-RS) e Alexandre Reis (professor
universitário e consultor econômico), dentro do projeto
“Força-Tarefa: Economistas falam à sociedade gaúcha,
promovido pelo Corecon-RS.

Dia 8
LIVE: “Observatório Socioeconômico da Covid-19”, com
os professores Daniel Arruda Coronel e Nelson
Guilherme Pinto, da Universidade Federal de Santa Maria
(UFSM), dentro do projeto “Força-Tarefa: Economistas
falam à sociedade gaúcha”, promovido pelo Corecon-RS.
Dia 11 - Coluna Economia em Dia – “Observatório sobre
impactos sociais e econômicos da Covid-19”, com o
economista Daniel Arruda Coronel.
Dia 12 – Reunião plenária online do Corecon-RS, com a participação dos conselheiros
José Junior de Oliveira, Aristóteles da Rosa Galvão e dos Conselheiros Efetivos Bruno
Breyer Caldas, Filipe Grisa, Janile da Silva Pereira Soares, João Carlos Medeiros
Madail, Felipe Garcia Ribeiro, Giovana Menegotto, Leandro André Hoerlle e Mario
Jaime Gomes de Lima.
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Dia 12
O Corecon-RS promove a primeira sessão plenária virtual,
na história da Entidade, realizada entre os seus
conselheiros. Foi a 1549ª Sessão Plenária Ordinária,
ocorrida através da plataforma Meet, do Google.

Dia 14
LIVE:
“Microeconomia
da
Covid-19”,
com
economistas Guilherme Stein (Professor da
Unisinos e ex-conselheiro do Corecon-RS) e Marcelo
Griebeler (professor da Ufrgs), dentro do projeto
“Força-Tarefa: Economistas falam à sociedade
gaúcha”, promovido pelo Corecon-RS.

Dia 16
O vice-presidente do Corecon-RS, economista Aristóteles
Galvão, participa, a convite da UPF, da solenidade de
formatura, por videoconferência, dos estudantes de Ciências
Econômicas da Universidade de Passo Fundo (UPF).

Dia 18
Coluna Economia em Dia – “Finanças públicas no póspandemia”, com o ex-vice-presidente do Corecon-RS,
economista Darcy Francisco Carvalho dos Santos.
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Dia 19
LIVE: “Economia da Saúde em cenário de pandemia”,
com GiácomoBalbinotto (Ufrgs), Everton Silva (UnB) e
Gisele Braun (BID), dentro do projeto “Força-Tarefa:
Economistas falam à sociedade gaúcha”, promovido
pelo Corecon-RS.

Dia 20
Corecon-RS divulga abertura do processo seletivo do
Mestrado em Economia, do Programa de PósGraduação em Economia da Unisinos.

Dia 20
Corecon-RS divulga abertura das inscrições para o
XXVI Prêmio Brasil de Economia, promovido pelo
Cofecon.

Rua Siqueira Campos, 1184 – Salas 601 a 606 – CEP 90010-001 – Centro – Porto Alegre – RS
Fone 51 3254.2600 – Fax 51 3254.2601 – www.coreconrs.org.br – jurídico@coreconrs.org.br

42

Dia 21
LIVE: “Economia e Inovação no pós-pandemia”, com os
economistas Leandro Antônio de Lemos (Ex-presidente
do Corecon-RS e ex-Secretário Municipal de
Desenvolvimento
Econômico/PoA)
e
Marcelo
Maisonnave (Sócio da Warren, Vortx DTVM e fundador
da XP Investimentos), dentro do projeto “Força-Tarefa:
Economistas falam à sociedade gaúcha”, promovido
pelo Corecon-RS.

Dia 22
Live: “Linhas de crédito disponíveis ao turismo”, com
Carlos Alberto Abel (Ex-Vice-Presidente Corecon-RS),
Francisco Rafael Carniel de Almeida (Secretário de
Turismo de Gramado), Ângelo Sanches Thurler
(Secretário de Turismo e Cultura de Canela), César da
Silva Cardozo (Superintendente Comercial do Badesul) e
Maurício Mocelin (Superintendente do BRDE/RS), dentro
do projeto “Força-Tarefa: Economistas falam à sociedade
gaúcha”, promovido pelo Corecon-RS.
Dia 25
LIVE “A recuperação das empresas no pós-pandemia”, com
os economistas Rogério Tolfo (ex-presidente do CoreconRS) e Lauro Chaves Neto (conselheiro do Cofecon e
economista da Federação das Indústrias do Estado do
Ceará), dentro do projeto “Força-Tarefa: Economistas falam
à sociedade gaúcha, promovido pelo Corecon-RS.

Dia 27
LIVE: “Mercado de Trabalho: de onde viemos, onde
estamos, para onde vamos?”, com os professores
economistas Giácomo Balbinotto Neto (Ufrgs), Hélio
Zylberstajn (USP) e José Márcio Camargo (PUC-RJ),
dentro do projeto “Força-Tarefa: economistas falam à
sociedade gaúcha”, promovido pelo Corecon-RS.
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Dia 28
LIVE: “A retomada: desafios da nova realidade
econômica”, com Leandro Antonio de Lemos (ExSecretário de Desenvolvimento Econômico de POA e expresidente do Corecon-RS) e Paulo Roberto DihelKruse
(Presidente do Sindilojas-POA e vice-presidente da
Fecomércio-RS), dentro do projeto “Força-Tarefa:
Economistas falam à sociedade gaúcha”, promovido pelo
Corecon-RS.
Dia 29
LIVE: “Finanças públicas: a crise da pandemia, do extremonorte ao extremo-sul”, com o conselheiro do Corecon-RS,
economista Mário Jaime de Lima e o professor da
Universidade Estadual do Amazonas, economista Neuler
André Soares de Almeida, dentro do projeto “Força-Tarefa:
Economistas falam à sociedade gaúcha”, promovido pelo
Corecon-RS.

Junho
Dia 01
Coluna Economia em Dia – “Uma nova agenda global”,
com o economista Paulo de Tarso Pinheiro Machado.

Dia 01
LIVE: “A pós-pandemia e o agronegócio na Região Sul do
Brasil”, com Antonio da Luz (Farsul), Gláucia Almeida
Padrão (Epagri-SC) e Jefrey Kleine Albers (Faep), dentro
do projeto “Força-Tarefa: Economistas falam à sociedade
gaúcha”, promovido pelo Corecon-RS.
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Dia 02
Reunião plenária online do Corecon-RS, com a participação dos conselheiros José
Junior de Oliveira, Aristóteles da Rosa Galvão e dos
Conselheiros Efetivos Bruno Breyer Caldas, Filipe Grisa,
Janile da Silva Pereira Soares, João Carlos Medeiros
Madail, Lucas Arrone Schifino, Bernardo Baggio, Felipe
Garcia Ribeiro, Giovana Menegotto, Leandro André
Hoerlle e Mario Jaime Gomes de Lima e Pedro Lutz
Ramos.

Dia 3
LIVE: “Economia da Saúde: lições europeias", com os
economistas Pedro Pita Barros (Universidade Nova de
Lisboa), Giácomo Balbinotto Neto (Ufrgs), Gisele Teixeira
Braun (BID), Márcia Regina Godoy (Furg) e Ricardo Letízia
Garcia (Uergs), dentro do projeto “Força-Tarefa:
Economistas falam à sociedade gaúcha”, promovido pelo
Corecon-RS.

Dia 5
LIVE: “Cenários pós-pandemia: impactos nas relações
econômicas internacionais”, com os professores Roberto
Rodolfo Georg Uebel e Fabio Pesavento, da ESPM, dentro
do projeto “Força-Tarefa: Economistas falam à sociedade
gaúcha”, promovido pelo Corecon-RS.
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Dia 07
Corecon-RS cria e divulga a economistas o trabalho
“Onde e como buscar indicadores econômicos da
economia do RS”.

Dia 08
Coluna Economia em Dia – “Desafios do sistema de
saúde em cenário de pandemia”, com a economista
Gisele Teixeira Braun, do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID).

Dia 9
LIVE: “O Economista Perito Trabalhista em época de
Covid-19”, com os economistas peritos Fabiano Almeida,
Gustavo da Cunha Raupp e Taylor Favero Guedes, dentro
do projeto “Força-Tarefa: Economistas falam à sociedade
gaúcha”, promovido pelo Corecon-RS.

Dia 15
Coluna Economia em Dia – “Reservas brasileiras em
cenário de pandemia”, com o professor da ESPM,
economista Fábio Pesavento.
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Dia 15
Inicia o Curso “Valuation I Análise Fundamentalista”,
promovido pela Associação dos Analistas e Profissionais de
Investimento do Mercado de Capitais (ApimecSul), com o
apoio do Corecon-RS.

Dia 16
LIVE: “Comércio: Como enfrentamos a crise e como
vamos sair dela”, com o economista Paulo Afonso
Pereira (ACPA) e os empresários Eduardo Oltramari
(Shopping Total) e Fernando Villarinho, dentro do projeto
“Força-Tarefa: Economistas falam à sociedade gaúcha”,
promovido pelo Corecon-RS.

Dia 17
Os conselheiros do Corecon-RS, economista Antonio
Carlos Brites Jaques, representa a Entidade na
Reunião Virtual de Monitoramento do Cresce/RS,
coordenada pelo presidente da Assembleia
Legislativa do RS, deputado Ernani Polo.

Dia 17
Presidente José Junior de Oliveira encaminha a
mensagem “Transformação e instantaneidade na
interação entre economistas e a sociedade é a nossa
pauta” aos economistas.

Rua Siqueira Campos, 1184 – Salas 601 a 606 – CEP 90010-001 – Centro – Porto Alegre – RS
Fone 51 3254.2600 – Fax 51 3254.2601 – www.coreconrs.org.br – jurídico@coreconrs.org.br

47

Dia 18
LIVE: “Perícia Bancária no pós Covid-19”, com as
economistas peritas Ana Prietto e VanyaMarcon, e a
advogada Franzisca Regina Frey, dentro do projeto
“Força-Tarefa: Economistas falam à sociedade gaúcha”,
promovido pelo Corecon-RS.

Dia 22
Coluna Economia em Dia – “Do distanciamento
social ao trabalho remoto”, com o presidente do
Corecon-RS, vice-presidente da Associação dos
Analistas e Profissionais de Investimento do
Mercado de Capitais (Apimec-Sul) e professor
Universitário, economista José Junior de
Oliveira.
Dia 23
LIVE: “Reestruturação e Recuperação Judicial: como
preparar sua empresa no pós-pandemia", com os
economistas Rogério Tolfo, André Koerich e Luis Adelar
Ferreira, dentro do projeto “Força-Tarefa: Economistas
falam à sociedade gaúcha”, promovido pelo Corecon-RS.

Dia 24
LIVE: "Impactos da pandemia no RS", com o
economista Bruno Breyer Caldas e os pesquisadores
do Departamento Estadual de Estatística (DEE),
economistas Vanessa Neumann Sulzbach, Fernando
Cruz e Martinho Lazzari, dentro do projeto “ForçaTarefa: Economistas falam à sociedade gaúcha”,
promovido pelo Corecon-RS.
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Dia 24
Cofecon destaca em sua Revista dos Economistas e
na capa do Site o projeto do Corecon-RS “ForçaTarefa: Economistas falam à sociedade gaúcha”, com
foco nas lives que a Entidade vem realizado, durante
o período de distanciamento social.

Dia 25
LIVE: “Contratos bancários e o pós-pandemia”, com os
economistas peritos Ademir Tenfen e João Borin e o
economista perito e advogado Edilson Aguiais, dentro
do projeto “Força-Tarefa: Economistas falam à
sociedade gaúcha”, promovido pelo Corecon-RS.

Dia 29
Coluna Economia em Dia – “Educação financeira
sustentável para crianças”, com a educadora
financeira e coordenadora do Projeto Repense,
economista Mariliane Chaves Caramão.

Dia 30
LIVE: “Política fiscal e monetária, déficit público e
operações compromissadas", com os economistas Darcy
Carvalho dos Santos e Roberto Calazans, dentro do projeto
“Força-Tarefa: Economistas falam à sociedade gaúcha”,
promovido pelo Corecon-RS.
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Julho
Dia 02
LIVE: “Mercado de capitais e bitcoin em tempos de
pandemia", com o economista Giácomo Balbinotto Neto
(Ufrgs),
Emanuelle
Smaniotto
(Coordenadora
Administração Unisinos) e Roberto Decourt (Coordenador
Contábeis Unisinos), dentro do projeto “Força-Tarefa:
Economistas falam à sociedade gaúcha”, promovido pelo
Corecon-RS.

Dia 07
LIVE: “O papel do Estado em cenários de pandemia”, com
os economistas Gabriel Torres (Liberta Investimentos e
presidente do IEE-RS) e Thomas Kang (professor da
ESPM-PoA), dentro do projeto “Força-Tarefa: Economistas
falam à sociedade gaúcha”, promovido pelo Corecon-RS.

Dia 09
LIVE: “Educação financeira sustentável para crianças”, com
as As economistas Janile Soares (Coordenadora da
Comissão de Educação Financeira Corecon-RS) e
Mariliane Chaves Caramão (Especialista em educação
financeira para crianças e coordenadora do Repense
Educação Financeira Kids), a psicopedagoga Maria Rita
Fernandes
Araújo
(Neuropsicopedagoga
Clínica,
psicomotricista e professora de cursos online) e a pedagoga
Natália Mansan (Coordenadora pedagógica da escola
Mundo Educação Infantil e especialista em Gestão da
Educação), dentro do projeto “Força-Tarefa: Economistas falam à sociedade gaúcha”,
promovido pelo Corecon-RS.
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Dia 11
Corecon-RS completa 67 anos de sua criação.

Dia 13
Coluna Economia em Dia – “Operações
compromissadas, política monetária e pandemia”,
com o economista Roberto Balau Calazans.
Dia 14 - Reunião plenária online do Corecon-RS,
com a participação dos conselheiros José Junior de
Oliveira, Aristóteles da Rosa Galvão e dos
Conselheiros Efetivos Bruno Breyer Caldas, Filipe
Grisa, Janile da Silva Pereira Soares, João Carlos
Medeiros Madail, Leandro André Hoerlle e Mario
Jaime Gomes de Lima e do ex-vice presidente Darcy Francisco Carvalho dos Santos.
Dia 14
LIVE: "Até quando o crime vai compensar no Brasil?
Incentivo e dissuasão da atividade criminosa", com os
economistas Mauro Salvo e Pery Francisco Shikida e o
professor e pesquisador Luiz Marcelo Berger, dentro do
projeto “Força-Tarefa: Economistas falam à sociedade
gaúcha”, promovido pelo Corecon-RS.
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Dia 14
Corecon-RS dá início à divulgação das inscrições
para o XXV Prêmio Tesouro Nacional 2020 edição “Jubileu de Prata”, promovido pelo Tesouro
Nacional e realizado pela Escola Nacional de
Administração Pública (Enap), em parceria com a
Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Dia 16
LIVE: “A situação fiscal dos estados no póspandemia”, promovido pelo Tesouro do
Estado, em parceria com o Corecon-RS, para
o Lançamento do Relatório Anual da Dívida do
RS, que teve como palestrante o conselheiro
Mário Jaime de Lima e a apresentação do
subsecretário do Tesouro Bruno Jatene, e do
Chefe da Divisão da Dívida Pública,
economista Felipe Rodrigues da Silva.
Dia 17
Corecon-RS dá início à divulgação do Concurso de
Resenhas Cofecon/Ange, promovido pelo Conselho
Federal de Economia em parceria com a Associação
Nacional de Cursos de Graduação em Ciências
Econômicas.

Dia 20
Coluna Economia em Dia – “O criminoso
empreendedor!”, com o economista Mauro Salvo, exvice-presidente do Corecon-RS e pesquisador em
economia do crime, lavagem de dinheiro e
financiamento do terrorismo.
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Dia 21
Economistas peritos criam grupo de whatsapp para troca
de experiências entre os profissionais da área de
atuação da Perícia Judicial, e, também, na solução de
dúvidas cotidianas da área de Perícia econômicoFinanceira

Dia 23
LIVE: "Economia Comportamental e as políticas públicas
em saúde", com os economistas Giácomo Balbinotto,
Bernardo Nunes e Patrícia Schütz, dentro do projeto
“Força-Tarefa: Economistas falam à sociedade gaúcha”,
promovido pelo Corecon-RS.

Dia 27
Coluna Economia em Dia - "Precisamos de um
'Plano Real' de combate à criminalidade", com o
professor da Unioeste e Membro do Conselho
Nacional de Política Criminal e Penitenciária,
economista Pery Francisco Shikida.

Dia 27
Corecon-RS lança campanha de gravação de vídeos de valorização da profissão “O
que você gostaria de destacar, de mais legal, na sua profissão?”, junto aos
economistas gaúchos, para divulgação durante a Semana do Economista.
Dia 28 – Corecon-RS divulga instruções para o registro profissional dos bacharéis em
Finanças.
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Dia 30
LIVE: "O Agro gaúcho é pop e tech? Os hábitos do
produtor rural 4.0 do RS e o protagonismo feminino
no campo", com o publicitário e economista Alberto
Meneghetti, a economista Debora Chagas e a
jornalista Alessandra Bergmann

Agosto
Dia 02
Corecon-RS começa a divulgar as datas de formaturas
dos Cursos de Ciências Econômicas do RS

Dia 03
Economistas Peritos do RS criam grupo de whatsapp para
troca de informações nas áreas de perícia judicial e perícia
econômico-financeira.
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Dia 04
LIVE: "O Economista Perito no Agro: Financiamentos Rurais e o Plano Collor", com
os economistas Taylor Guedes, Ana Prietto e Cláudio Balreira, e o advogado Frederico
Buss.
Dia 05
LIVE: "O novo Fundeb e os impactos no financiamento da
educação pública brasileira", com os economistas Mário
de Lima, IzeteBagolin e Leonardo Busatto

Dia 10
LIVE: "Formação e qualificação do Economista nos
tempos atuais”, com o presidente do Corecon-RS,
economista José Junior de Oliveira, e os
coordenadores de Cursos de Economia das
faculdades do RS, dando início às comemorações da
Semana do Economista

Dia 11
LIVE: "O Economista na Sociedade”, com os economistas
Clovis Meurer, Bernardo Nunes, Gisele Braun, Giovana
Menegotto e Gustavo Raupp, dentro das comemorações
da Semana do Economista
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Dia 12
LIVE: "Por que estudar Economia?”, com o conselheiro do
Corecon-RS, economista Filipe Grisa, e estudantes dos
Cursos de Ciências Econômicas do RS, dentro das
comemorações da Semana do Economista

Dia 13
LIVE: "O Economista no Brasil”, com os economistas Marisa
Golin, Cleydner Maurício, Edilson Aguais, Paulo Brasil e
Fábio Martinez, dentro das comemorações da Semana do
Economista.

Dia 13
Publicação de vídeo, de autoria do economista Gilberto Silva, sobre a
profissão do Economista, dentro das comemorações da Semana do
Economista.

Dia 13
Publicação de vídeo, de autoria do economista Rogério Tolfo,
sobre a profissão do Economista, dentro das comemorações da
Semana do Economista.
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Dia 13
Publicação de vídeo, de autoria do economista AbdonBarretto
Filho, sobre a profissão do Economista, dentro das comemorações
da Semana do Economista.

Dia 13
Publicação de vídeo, de autoria da economista Juliana
Nascimento, sobre a profissão do Economista, dentro das
comemorações da Semana do Economista.

Dia 13
Publicação de vídeo, de autoria do economista Mario Jaime
de Lima, sobre a profissão do Economista, dentro das
comemorações da Semana do Economista.
Dia 13 – Corecon-RS publica, no Diário Oficial do Estado do
RS, Edital de Convocação de Eleições para renovação do
1º terço de membros do Conselho, dentro do processo
eleitoral de 2020.
Dia 14

LIVE: "E Agora! Como Eu Toco o Meu Negócio?”, com o
economista Rogério Tolfo e o advogado MaurênioStortti
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Dia 14
O vice-presidente do Corecon-RS, economista Aristóteles
Galvão, participou da solenidade de graduação dos
estudantes de Ciências Econômicas da Faculdade de
Horizontina (Fahor), ocorrida, no dia 14 de agosto, sábado.

Dia 17
Coluna Economia em Dia –“Os novos horizontes da
economia comportamental”, com Patrícia Alves Schütz,
Graduada
em
Economia,
MBA
Economia
Comportamental, Consultora em Finanças e Arquitetura
de Escolhas/Irlanda.
Dia 18 – Boletim Informativo Nº 33
Dia 22 – Publicação de vídeo, de autoria do economista
e conselheiro Mário Jaime Gomes de Lima, fazendo uma chamada para o 24º Enesul.
Dia 22 – Publicação de vídeo, de autoria do economista Giovane Moreira, sobre a
profissão do Economista, dentro das comemorações da Semana do Economista.
Dia 25
Corecon divulga a abertura, por parte da KPMG, de mais de
270 vagas para jovens talentos em 23 cidades do RS

Dia 27
O presidente do Corecon, economista José Junior de
Oliveira participa da abertura oficial da 24ª edição do
Enesul, realizado, direto de Curitiba, através de plataforma
online.
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Dia 28 – Os conselheiros do Corecon, Felipe Garcia Ribeiro e Mário Jaime Gomes de
Lima, participam de paineis, dentro da 24ª edição do Enesul.
Dia 31
Coluna Economia em Dia – “Economia da Serra gaúcha
no pós-pandemia e as lições que ficam”, com o
professor da Universidade de Caxias do Sul (UCS) e
Assessor Econômico da Câmara de Dirigentes Lojistas
de Caxias do Sul (CDL-CS), economista Mosár
Leandro Ness.
Setembro
Dia 01
Professor da Universidade Federal de Santa Maria
(UFSM), economista Daniel Coronel recebe homenagem
do Legislativo de Santa Maria.

Dia 02
LIVE: "Teto ou piso dos gastos: o futuro das contas
públicas”, com os economistas Oscar Frank Junior,
Darcy Carvalho dos Santos e Gustavo Inácio de
Moraes.

Dia 09
Corecon
lança
Comunicado
aos
economistas sobre abertura do processo
eleitoral 2020, para renovação do Terço dos
Conselheiros.
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Dia 14
LIVE: "Os limites da Reforma Administrativa”, com os
economistas João Bosco de Oliveira, Giovana Menegotto
e Roberto Calazans

Dia 15
LIVE: “Homem, natureza e economia no Antropoceno”,
com os professores economistas Maria Carolina Gullo e
Daniel Caixeta Andrade

Dia 16
Corecon-RS divulga a abertura de inscrições de
trabalhos para o Congresso da IHEA, que será realizado
virtualmente desde a Cidade do Cabo

Dia 19 – Corecon divulga a Chapa oficialmente inscrita para concorrer ao processo
eleitoral de renovação do Terço de conselheiros da Entidade
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Dia 21
Coluna Economia em Dia -“Investimentos na base
e as aspirações futuras”, com o economista Paulo
Ricardo RiccoUranga, Menção Honrosa Prêmio
Corecon-RS 2019, Categoria Dissertações de
Mestrado.

Dia 23
LIVE: "Dia Mundial do Turismo 2020: Solidariedade hoje,
para viajar amanhã", com os economistas AbdonBarretto
Filho, Leandro Antonio de Lemos e Gustavo Inácio de
Moraes.

Dia 25
O vice-presidente do Corecon-RS, economista Aristóteles
Galvão, e o conselheiro Mário Jaime de Lima, participam
do seminário “Registro Profissional: desafios e
perspectivas do profissional das ciências gerenciais”,
promovido pela UPF.

Dia 28
Coluna Economia em Dia – “Os limites da Reforma
Administrativa”, com o economista João Bosco
Ferraz de Oliveira, Conselheiro do Cofecon.
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Outubro
Dia 02
LIVE: "O Economista no Brasil", com os economistas
Cleide Moretto, Francisco Mourão Junior, Marcos
Moreira Calheiros, Kerssia Kamenach e Ricardo
Paixão.

Dia 05
Coluna Economia em Dia - “Os limites da Reforma
Administrativa”, com o economista João Bosco
Ferraz de Oliveira, Conselheiro do Cofecon.

Dia 06
Corecon-RS divulga abertura das inscrições para
cursos de Mestrado e Doutorado em Economia, da
Unisinos.

Dia 07
Conselheiro Federal e ex-presidente do Corecon-RS,
economista Clovis Meurer, representa o Corecon na
Jornada Internacional de Inovação e Empreendedorismo
da RedCidir e Semana Internacional das Engenharias e
Economia, promovido pela da Faculdade de Horizontina
(Fahor).
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Dia 12
Coluna Economia em Dia – “A viabilidade
econômico-financeira em tempos de crise”, com o
consultor de empresas, especialista em projetos e
estudos de viabilidade econômico-financeira e expresidente do Corecon-RS, economista Rogerio
Tolfo.
Dia 15 - LIVE: "Finanças municipais de Porto Alegre:
histórico e desafios", com os economistas André Nunes de
Nunes, Leonardo Busatto e Darcy Francisco Carvalho dos
Santos.

Dia 20
Corecon-RS abre inscrições para o “Prêmio Corecon-RS
2020”, nas modalidades Dissertação de Mestrado, Artigos
Técnicos ou Científicos e Monografias ou Trabalhos de
Conclusão de Curso.

Dia 21
Corecon-RS abre inscrições para prêmios “Reportagem de
Economia 2020” e “Jornalista de Economia do Ano”

Dia 24 – Corecon-RS oferece 15% de desconto ao economistas registrados para
inscrição no Curso “Keynes, os Bancos e o Valor do dinheiro”, ministrado pelos
professores Luiz Fernando de Paula e Paulo Gala.
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Dia 26
Coluna Economia em Dia– “Cenário
desafiador para os próximos prefeitos”, com o
auditor-fiscal da Sefaz-RS e ex-Secretário da
Fazenda de Porto Alegre, economista
Leonardo Busatto.

Dia 28
Início do processo eleitoral do Corecon-RS, para renovação de 1/3 (um terço) dos
conselheiros efetivos e suplentes do Corecon-RS, além de delegados eleitores efetivo
e suplente para as eleições do Cofecon.
Dia 30
Encerramento das inscrições para o “Prêmio Corecon-RS 2020”, nas modalidades
Dissertação de Mestrado, Artigos Técnicos ou Científicos e Monografias ou Trabalhos
de Conclusão de Curso.
Dia 30 – Encerramento das eleições do Corecon-RS,
para renovação de 1/3 (um terço) dos conselheiros
efetivos e suplentes do Corecon-RS, além de
delegados eleitores efetivo e suplente para as eleições
do Cofecon.

Novembro
Dia 01 – Divulgação da eleição da nominata da Chapa “Orgulho de Ser Economista”.
Dia 01 – Prorrogação, para o dia 6, do prazo das inscrições para o “Prêmio CoreconRS 2020”, nas modalidades Dissertação de Mestrado, Artigos Técnicos ou Científicos
e Monografias ou Trabalhos de Conclusão de Curso.
Dia 04 - Corecon e Comissão de Auditoria, Avaliação, Projetos e Perícia EconômicoFinanceira (CAAPPE), promovem encontro online para discutir o Programa PJe-Calc
para cálculos trabalhistas, com palestra do perito Carlos Martins e moderação dos
economistas peritos Taylor Favero Guedes e Gustavo Raupp.
Dia 05 - Reunião plenária online do Corecon-RS, com a participação dos conselheiros
José Junior de Oliveira, Aristóteles da Rosa Galvão, Bruno Breyer Caldas, Filipe Grisa,
Janile da Silva Pereira Soares, João Carlos Medeiros Madail, Lucas Arrone Schifino,
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Bernardo Baggio, Felipe Garcia Ribeiro, Leandro André Hoerlle e Mario Jaime Gomes
de Lima.
Dia 06 - Encerramento das inscrições para o “Prêmio Corecon-RS 2020”, nas
modalidades Dissertação de Mestrado, Artigos Técnicos ou Científicos e Monografias
ou Trabalhos de Conclusão de Curso.
Dia 07 – Prorrogação, para o dia 16, do prazo de inscrições para o “Prêmio de
Reportagem de Economia” e “Prêmio Jornalista de Economia do Ano”.
Dia 10
LIVE: “Os impactos do Governo Biden na economia
mundial”, com os economistas Gustavo Inácio de
Moraes, Ronald Otto Hilbrecht e José Junior de
Oliveira.

Dia 16 – Encerramento das inscrições para o “Prêmio de Reportagem de Economia”
e “Prêmio Jornalista de Economia do Ano”.
Dia 17 – Corecon-RS inicia divulgação junto aos economistas do 2º HackathonSenarRS, que acontece de 04 a 06 de dezembro.
Dia 23
Corecon-RS inicia as atividades comemorativas a 7ª
Semana Nacional de Educação Financeira, que acontece
de 23 a 29 de novembro, com o tema “Resiliência
financeira: como atravessar a crise?”
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Dia 24
LIVE: "A importância da Educação Financeira em
momentos de crise", com os economistas Rogério Galvão
e Janile Soares, conselheira do Corecon-RS e
coordenadora da Comissão de Educação Financeira do
Corecon, dentro das comemorações da Semana
Nacional de Educação Financeira.

Dia 25
Tesouro do Estado do RS, em parceria com o CoreconRS e com a Ufrgs, lança o Barômetro Fiscal, dentro do
bate-papo online de Finanças Especial “A Conjuntura
econômica no ano da pandemia e as expectativas para
2021”, que conta com a participação do conselheiro Bruno
Breyer Caldas.

Dia 26 - LIVE: "Educação Financeira no Brasil”, com
os economistas Alline Rocha, Arlene Gomes de
Sousa, Rafael Bernardino de Sousa e Rafael Olivier
Neto, com a moderação da conselheira do CoreconRS e coordenadora da Comissão de Educação
Financeira da Entidade, economista Janile Soares,
comemorativo à Semana Nacional de Educação
Financeira.
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Dia 27
LIVE: "Resiliência financeira: o caminho para a
autonomia", com os economistas Everton Lopes e
MarilianeCaramão, com a moderação da conselheira
do Corecon-RS e coordenadora da Comissão de
Educação Financeira do Corecon-RS, economista
Janile Soares, dentro das comemorações da Semana
Nacional de Educação Financeira.

Dia 30
Coluna Economia em Dia – “Mais do que nunca,
investimentos!”, com o economista, advogado e
professor Antonio Carlos Fraquelli.

Dezembro
Dia 07
Coluna Economia em Dia - “Difusão de inovação pela
horizontalidade do Telessaúde RS”, com a economista
e professora Juliana de Oliveira Nascimento.

Dia 08
LIVE "Bitcoin: o que é, como funciona e sua importância",
com os economistas Marcos Antônio Moreira Cacheiros
(presCorecon-AL e Sindecon-AL), André Llantada de
Moura (trader do mercado de capitais), Francisco Köhler
Dal Ri (Capse Investimentos) e Newton Ferreira Marques
(professor UNB).
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Dia 08
Corecon-RS divulga eleição do ex-conselheiro da Entidade,
economia Adiló Ângelo Didomenico, como prefeito da cidade
de Caxias do Sul.

Dia 11 – Comissão Julgadora do Prêmio Corecon-RS reúne-se e elege o economista
André Nunes de Nunes é eleito Economista do Ano pelo Corecon-RS.
Dia 14 – Comissão Julgadora dos prêmios de melhores reportagens reúne-se para
escolher os vencedores dos Prêmios de Reportagem de Economia e escolher o
Jornalista de Economia do Ano.
Dia 15
Reunião-plenária
homologa
os
vencedores dos Prêmios Corecon-RS,
nomes dos economistas André Nunes de
Nunes, para Economista do Ano 2020, e
do economista Giácomo Balbinotto Neto,
para
Economista
Destaque-Prêmio
Roberto Camps de Moraes
Dia 21
Coluna Economia em Dia – “Restrições
orçamentárias e projetos de infraestrutura no Brasil”,
com o economista Rodrigo Nobre Fernandez,
vencedor do “Prêmio Corecon-RS 2019”, categoria
Artigos Técnicos ou Científicos.

Dia 22
O Corecon-RS realiza solenidade online de
entrega das distinções do Prêmio CoreconRS 2020, O Corecon-RS realizou, na noite da
última terça-feira, dia 22, a solenidade de
entrega das distinções do Prêmio CoreconRS 2020, aos autores das melhores
Monografias, Artigos Técnicos e Dissertações
de Mestrado, os prêmios de melhores reportagens de economia do ano, além das
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distinções “Economista do Ano” a André Nunes de Nunes, “Economista Destaque do
Ano-Prêmio Roberto Camps de Moraes” a Giácomo Balbinotto Neto, e “Jornalista de
Economia do Ano” a Leonardo Vieceli.
Dia 28 – Presidente do Corecon-RS, economista José Junior de Oliveira, encaminha
mensagem de final de ano a todos os economistas do RS.
Comentários
Todas as ações caracterizadas nessa seção tiveram como objetivo a promoção,
valorização e o desenvolvimento da profissão, objetivando demonstrar aos
economistas e estudantes que a entidade, além de fiscalizar a profissão, está também
ao seu lado, discutindo a profissão, debatendo o mercado de trabalho. O foco para
atingir o objetivo foi se aproximar destes economistas e estudantes, bem como das
faculdades e universidades. Entendemos que houve sucesso, com eventos virtuais
com ótima fluência de público, excelentes debates e muitas ações para atrair o público
alvo, com baixo uso de recursos para entidade.

6. Alocação de recursos e áreas especiais de gestão
A receita auferida em 2020 serviu para pagar despesas geradas para que a
Entidade atingisse seus objetivos, quais sejam, fiscalizar e promover a profissão de
economista, conforme determina a lei, que já indicada neste relatório.
Tais custos e despesas podem ser assim sintetizados: pagamento de pessoal
e encargos sociais / benefícios, serviços terceirizados pessoa jurídica, bem como
despesas tributárias contributivas, onde se destaca a quota parte de 20% de sua
receita que a Entidade envia mensalmente ao Cofecon.
Além de uma fiscalização atuante, a Entidade estreitou conforme já comentado
o relacionamento com os economistas, universidades / faculdades e estudantes de
economia, o que gerou gastos com eventos e painéis que praticamente não gerou
gastos adicionais, todos os eventos foram através de plataformas on-line.
A instituição possui contratos de prestação de serviços com empresa
relacionada às impressoras (cedência e cartuchos), contabilidade, limpeza e
conservação da Sede, dentre outros de menor monta, todos serviços já há tempos
terceirizados pela entidade.
Não há custos relacionados a atividades de pesquisa e desenvolvimento.
O desafio está em a Entidade manter-se viável financeiramente, num universo
em que o número de registros vem se reduzindo e, por aí passa o estreitamento de
relação com os estudantes, que são o futuro da profissão.
Todas as informações prestadas neste relatório possuem alta confiabilidade,
tendo em vista o histórico de seriedade das gestões que passaram, ao longo do
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tempo, pelo Corecon-RS. Cabem destacar o profissionalismo e qualidade do corpo de
servidores, bem como a atuação precisa, fiscalizadora e orientadora da Comissão de
Tomada de Contas e a excelência da Comissão de Licitação, além da verificação dos
números, contas e procedimentos da gestão realizado pelo Cofecon.
Não é realizada auditoria para verificar a conformidade legal, salvo nas contas
da Entidade (via comissão de tomada de contas e Cofecon), mas todas as áreas
funcionam em acordo com a legislação vigente, conforme mencionadas ao longo
desse relatório.
No portal de transparência existente no site do Corecon-RS, apresentamos,
através do link http://www.coreconrs.org.br/images/2020/pdf/proposta-orcamentaria2020.pdf a proposta orçamentária, seguida do plano de gestão 2020, o segundo item
sendo nas páginas 13 a 18, aprovado em plenária ainda no exercício 2019, bem como
aprovado pelo Cofecon. Nele, consta todo o planejamento da Entidade para o
exercício 2020.
A seguir, apresentaremos a demonstração da eficiência e da conformidade legal de
áreas relevantes de gestão, que contribuíram para o alcance dos resultados da UPC
no exercício.

6.1 Gestão orçamentária e financeira
O Conselho arrecadou até o mês de dezembro de 2020, o valor correspondente
a R$ 1.547.401,70, que representa 81,18% da Proposta Orçamentária Inicial de 2020,
que é de R$ 1.906.200,00. A despesa realizada até o mês de dezembro de 2020
atingiu o valor de R$ 1.351.106,85, que representa 87,28% da Proposta Orçamentária
Inicial de 2020, que foi de R$ 1.547.940,00.
DO RESULTADO LÍQUIDO FINANCEIRO Os valores apresentados no Balanço
Patrimonial demonstram uma situação líquida financeira do Ativo Financeiro de R$
585.149,76 e de R$ 43.137,34 para o Passivo Financeiro. Dessa forma, apura-se um
SUPERÁVIT LIQUIDO FINANCEIRO no exercício de 2020, no valor de R$
542.012,42, demonstrando que o Corecon-RS possui capacidade de pagamento no
curto prazo.
DO RESULTADO PATRIMONIAL Houve uma Receita Realizada Patrimonial de R$
1.535.583,70 e uma Despesa Realizada Patrimonial de R$ 1.339.288,85 onde
verificou-se um SUPERÁVIT PATRIMONIAL de R$ 196.294,85. Esse valor representa
473,8% de variação positiva em comparação ao ano de 2019, onde os reflexos são
nas despesas do conselho que ficaram reduzida em virtude do corona vírus, não
sendo realizados demais eventos.
Importante comentar que acreditamos que a crise econômica que assola o
País, e observando também o quadro em que vivenciamos no ano de 2020 devido à
pandemia que afetou, não somente o Brasil, mas o mundo inteiro, certamente, não
permitiu um aumento ainda mais expressivo das receitas, considerando-se ainda um
bom incremento na inadimplência, combatida pelas negociações feitas com sucesso.
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O Corecon-RS não integra a Lei Orçamentária Anual (LOA).

6.1.1 Informações sobre a realização das receitas.
Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada até o mês de
dezembro de 2020, após a atualização das dotações, verificou-se um SUPERÁVIT
ORÇAMENTÁRIO no valor de R$ 185.155,55. O Corecon-RS arrecadou no exercício
de 2020 a importância de R$ 1.547.401,70, sendo que as despesas do exercício
totalizaram em R$ 1.351.106,85.
Quadro 9
Receita Realizada nos Exercícios 2019 e 2020

DISCRIMINAÇÃO
RECEITAS CORRENTES
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
RECEITAS FINANCEIRAS
RECEITA DE SERVIÇOS
RECEITA TRIBUTÁRIA
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TOTAL

Valor em R$
2019
1.976.754,66
1.678.406,11
242.140,92
21.470,50
34.737,13
3,96
3,96
1.976.758,62

Valor em R$
2020
1.547.401,70
1.400.549,83
14.500,00
16.798,00
115.553,67
1.547.401,78

Houve um decréscimo da receita no de 2020 em relação a 2019 em 21,72%
decorrente da Pandemia, da aposentadoria de economista, como também pelo
tratamento diferenciado.
Quadro 10
Origem das Receitas Realizadas nos Exercícios 2019 e 2020

DISCRIMINAÇÃO

Valor em R$
Valor em R$
2019
2020
Do Exercício
1.228.505,09 (62,1%)
986.098,49
Exercícios anteriores
449.901,02 (22,8%)
414.451,34
Serviços
21.470,50 (1,1%)
16.798,00
Financeiras
242.140,92 (12,2%)
14.500,20
Receita Tributária
0,00 (0,0%)
0,00
Outras Receitas
34.741,09 (1,8%)
115.553,67
TOTAL
1.976.758,62 (100,0%)
1.547.401,70
Observação: em 2019, outras receitas englobam também R$ 3,96 de receita de capital
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A Unidade, no exercício, realizou uma gestão financeira eficiente, tendo um
desempenho operacional que atendeu os objetivos definidos no plano estratégico.
Para mais detalhamentos disponibilizamos acesso aos relatórios contábeis, através
do Link : http://www.coreconrs.org.br/transparencia/balancetes.html

6.1.2 Informações sobre a realização de despesas
As despesas dos exercícios 2019 e 2020 estão apresentadas no quadro a seguir:
Quadro 11
Despesas Executadas nos Exercícios 2019 e 2020

DISCRIMINAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS PATRONAIS
DESPESAS CORRENTES
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO /
A LIQUIDAR
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
TOTAL

Valor em R$
2019
1.944.444.15
703.436,66
262.246.60
551.781,13
379.991,13
21.748,08
778,15
24.462,40

Valor em R$
2020
1.351.106,85
492.548,68
146.437,24
408.532,60
303.333,83
254,50
-

2.296,00
2.296,00
1.946.740,15

1.351.106,85

As informações constantes são embasadas na contabilidade e no relatório de
Prestação de Contas feitas ao Cofecon. Cabe destacar que foi aprovado pelo
Conselho Federal de Economia o Processo n. 24.907/2021 - Prestação de Contas
de 2020- Apreciado na 703ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho Federal de
Economia, publicado na página 124 da seção 1 do Diário Oficial da União (DOU) de
26 de março de 2021, disponível através do Link:
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/1118967539/dou-secao-1-26-03-2021-pg-124
Importante comentar que o maior gasto é o com pessoal e encargos, aos quais
deve se somar os encargos patronais e mais R$ 146.437,24de benefícios a pessoal,
que estão alocados em despesas correntes. Dessa forma, a rubrica com pessoal
atingiu em 2020 R$ 492.548,68, equivalente à metade dos gastos realizados. Outra
rubrica importante são despesas correntes (somamos conforme balanço que será
apresentado neste documento, despesas correntes e outras despesas correntes),
onde estão alocados os serviços de terceiros, como aluguel de impressoras, serviços
de limpeza, contabilidade e outros gastos diversos relacionados a atividade. Quanto
às despesas tributárias e contributivas, essas em grande parte são as quotas partes
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de 20% da receita legalmente repassadas ao Cofecon. Também são repassados
recursos as associações. A estrutura de gastos apresentadas é compatível com as
ações e metas da entidade, envolvendo principalmente o trabalho dos servidores,
destacando ainda a estrutura enxuta do Corecon-RS.

6.1.2.1 Destinação de Recursos para o COFECON
Foram repassados ao Conselho Federal de Economia no ano de 2020 o valor
de R$ 306.580,30, operação realizada automaticamente pelo Banco do Brasil S/A. Os
repasses são efetuados conforme artigo 9º da Lei n. 1.411/51. Em 2018, esse repasse
atingiu 385.601,09.

6.1.2.2 Destinação de Recursos para a Associação de Economistas
de Caxias do Sul
A Unidade, dentro da programação e planejamento para o ano de 2020 aportou
recursos destinados a viabilizar as operações da Associação de Economistas de
Caxias do Sul, que tem como objetivo a busca de novos registros profissionais na
região, dando suporte para o desenvolvimento e fortalecimento da profissão de
economista. O valor pago pelo Corecon-RS foi de R$ 28.380,00, conforme Resolução
n.
318/2010,
acesso
através
do
link:
http://www.coreconrs.org.br/images/resolucoes/resolucao-318-2010-delegaciasanexo02.pdf

6.1.2.3 Destinação de Recursos para a Associação de Economistas
de Pelotas
A Unidade, dentro da programação e planejamento para o ano de 2020 aportou
recursos destinados a viabilizar as operações da Associação de Economistas de
Pelotas, que tem como objetivo a busca de novos registros profissionais na região,
dando suporte para o desenvolvimento e fortalecimento da profissão de economista.
O valor pago pelo Corecon-RS foi de R$18.432,00, conforme Resolução nº 318/2010
(link de acesso a Resolução foi mencionado no texto acima).
Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos nos últimos
exercícios:
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Quadro 12
Repasses para as Associações e Cofecon
Conselho Regional de Economia da 4ª Região

Beneficiário

Conselho
Federal de
Economia
Associação
de
Economistas
de Caxias do
Sul
Associação
de
Economistas
de Pelotas

Modalidade

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Repasse

334.796,83

286.261,45

309.599,98

385.601,09

386.560,72

306.580,30

Repasse

28.380,00

28.380,00

28.380,00

28.380,00

28.380,00

28.380,00

Repasse

18.432,00

18.432,00

18.432,00

18.432,00

18.432,00

18.432,00

6.1.3 Balanço patrimonial
O quadro a seguir apresenta o balanço patrimonial dos exercícios 2019 e 2020.
Quadro 13
Balanço Patrimonial Comparado 2018 / 2019

DISCRIMINAÇÃO

DEZEMBRO
2019

DEZEMBRO
2020

ATIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES
CRÉDITOS A CURTO PRAZO
DEMAIS CRÉDITOS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ATIVO NÃO-CIRCULANTE

374.569,51
374.072,56
0,00
0,73
496,22
1.987.986,40

585.149,76
575.330,92

CRÉDITOS A LONGO PRAZO
INVESTIMENTOS
IMOBILIZADO
INTANGÍVEL
TOTAL

1.466.610,91
0,00
521.375,49
0,00
2.362.555,91

1.466.610,91

PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

40.669,94
15.872,47

43.137,34
5.505,45

9.708,74
110,10
1.987.986,40

521.375,49
2.573.136,16
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DISCRIMINAÇÃO

DEZEMBRO
2019
11.817,02
6.456,63
1.649,00

CONTAS A PAGAR
OBRIGAÇÕES FISCAIS
OBRIGAÇÕES DE
REPARTICÇÃO
OBRIGAÇÕES DIVERSAS
4.874,82
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2.321.885,97
RESULTADOS ACUMULADOS
2.321.885,97
TOTAIS
2.362.555,91
O Corecon-RS possui passivo circulante muito baixo.

DEZEMBRO
2020
21.491,76
16.140,13
0,00
2.529.998,82
2.529.998,82
2.573.136,16

6.1.4 Comentários
A estrutura funcional do Corecon-RS é enxuta, sendo quase que na íntegra
todas as despesas empenhadas e pagas no próprio exercício. Não há execução
orçamentária por programa ou projeto, ou ação. Mas sim, da Entidade como um todo,
com base no planejamento estratégico do conselho voltado para o objetivo principal
do Conselho.
O desempenho em 2020 foi excelente, mesmo com fatores restritivos
decorrentes da pandemia, que influi negativamente na receita, que ficou abaixo do
previsto, decorrente da recessão econômica, mas, em contrapartida, compensado
com despesas abaixo do orçado, o que acabou gerando, com isso, um superávit
financeiro, que foi maior que os últimos cinco exercícios.
Cabe destacar que isso foi possível como a nova realidade, já que, para
divulgar, aperfeiçoar e fiscalizar a profissão do economista na sociedade, foram
utilizadas as mídias virtuais, que têm como característica um custo menor em relação
ao formato tradicional. É importante contextualizar, pois nos anos anteriores fazer um
evento requeria um investimento expressivo, já que demandava custos com
divulgação, alugueis de salas, passagens com palestrantes, etc. Com a nova
realidade, tivemos que nos adequar a não ter mais a presença física, mas somente a
virtual, o que acabou nos proporcionando ganhos, não apenas nos custos, mas,
também, em termos de participação dos palestrantes e, também, do participante.
Com referência ao repasse da Cota-Parte para o Cofecon, este Conselho
realiza sua prestação de contas diretamente ao Tribunal de Contas da União. As
Associações com repasses apresentam, trimestralmente, suas prestações de contas
à Unidade. Essas prestações de contas são aferidas pela Comissão de Tomada de
Contas e aprovadas pelo Plenário da Unidade.
Quanto ao desempenho da Unidade, convém destacar que a mesma procurou
realizar um desempenho operacional que atendesse aos objetivos definidos no plano
estratégico. Cabe comentar que nos relatórios da contabilidade há maiores
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informações a respeito da receita e despesas da unidade e a composição dos
resultados.

6.2 Gestão de pessoas
A Unidade busca a gestão de pessoas observando aspectos legais,
constitucionais, e de orientação do Cofecon. O Plano de Cargos e Salários (PCS), que
consta no site da Unidade, norteia a gestão de pessoas. O CORECON/RS possui
atualmente a seguinte estrutura:
Nome
Lotação/Área

Cargo

Ingresso no Exercício

Inara dos Santos Betat
Fiscalização

PAE-Fiscal

07/2011

Michelle de Lemos Gomes
Registro

PAT–Assist. Adm.

04/2013

Alexandre SalcedoBiansini
Jurídico

PAE- Advogado

12/2013

Nelza Claudia O. Pacheco

PAT–Assist. Adm.

04/1991

Cobrança
Alexandre Correa Adolfo
Informática

Assessor de TI

03/2015

Jairo dos Santos Raymundo
Comunicação

Assessor Comunicação

04/2015

Julia Bittencourt

Assessor Financeiro

07/2019

Funções de Coordenação – Gratificações - Quantidade
Função de Fiscal Coordenador - 01
Função de Advogado Coordenador – 01
Atividade Especial I – Licitação – 03
Atividade Especial II – Eventos - 01
A estrutura de pessoal do Corecon-RS é enxuta diante da quantidade das
demandas. Entretanto, o quadro de pessoal procura atender de maneira eficiente e
qualificada às demandas, e obtém êxito. Todos estão contratados obedecendo à
legislação trabalhista vigente, de acordo com o perfil apresentado na página anterior.
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Quadro 14
Remuneração Funcionários
Funcionário
Alexandre Correa Adolfo
Alexandre Salcedo Biansini
Inara dos Santos Betat
Jairo dos Santos Raymundo
Julia Bittencourt
Michelle de Lemos Gomes
Nelza Claudia de Oliveira Pacheco

Cargo
PAT (profissional de apoio técnico)
PAEP (profissional de apoio especializado pleno)
PAEP (profissional de apoio especializado pleno)
PAE (profissional de apoio estratégico)
PAA (profissional de apoio administrativo)
PAA (profissional de apoio administrativo)
PAA (profissional de apoio administrativo)

Admissão
23.03.15
18.12.13

07.07.11
01.04.15
09.07.19
18.04.13

08.04.91

Salário (bruto) Gratificação Aux. Alimentação Aux. Transp. Aux. Saúde
2.590,24
0,00
0,00
227,50
0,00
6.992,49
600,00
620,40
227,50
0,00
8.383,04
250,00
620,40
227,50 1.807,06
4.230,44
0,00
0,00
227,50
0,00
2.370,00
250,00
620,40
227,50
0,00
4.083,47
250,00
620,40
227,50
0,00
6.037,10
500,00
620,40
227,50
0,00

OBS: Teve um aumento salárial de R$ 120,00 reais, conforme o Acordo Coletivo 2020/2021 (assinado em dez/2020), onde o valor calculado foi do período de maio a dezembro de
2020. O Auxilio Alimentação teve o aumento de R$ 0,70 centavos (também calculado no mesmo período).

O quadro 14 aborda os nomes de cada colaborador, seus respectivos cargos,
data de admissão, remuneração em 2020, FG, auxílio refeição e transporte. Os
colaboradores contratados, exceto por concurso, estão na entidade há bastante
tempo, não havendo, dessa forma, distribuição por gênero, etnia ou deficiência. Tanto
nesta questão como na da etnia, não há discriminação. A distribuição por faixa salarial
está no quadro acima, bastando considerar os colaboradores pela sua área de
atuação.
No exercício de 2020, devido à pandemia tivemos a adequação do trabalho na
modalidade ‘Home Office’. Não houve a necessidade da contratação de estagiários,
uma vez que as atividades eram realizadas presencialmente, como: arquivar
processos, auxiliar nos setores administrativos, no acompanhamento de malotes,
entre outras atividades, que necessitava o acompanhamento de algum colaborador.
Não há pagamento de inativos e pensionistas. Toda a massa salarial é paga a
colaboradores que atuam na unidade. A evolução dos últimos anos foi apresentada
no quadro 11, porém cabe comentar que não há grandes alterações. Os aumentos
são anuais, podendo ser reposta a inflação e ganho real, de acordo com o plano de
cargos e salários, a cada 2 anos. Logo a variação não é expressiva.
Há um plano de cargos e salários, que está no site da unidade
(www.coreconrs.org.br - http://www.coreconrs.org.br/pdf/resolucoes/resolucao-3732015.pdf) onde constam todas as diretrizes de evolução profissional e salarial. E
também
o
acompanhamento
da
folha
mensal
através
do
Link:
http://www.coreconrs.org.br/transparencia/folha-pessoal.html
Frise-se que os conselheiros não são remunerados e não há participação de
empregados e administradores nos lucros da entidade.
Quanto à capacitação, sempre que surgem oportunidades, os colaboradores
fazem cursos e encontros de funcionários dos conselhos de economia. Cabe ressaltar
que no ano de 2020 não houve participação em nenhum curso.
O desafio da Autarquia é manter-se superavitária, ciente de que o seu maior
custo é com as pessoas, justamente onde há pouca flexibilidade para alterações. Por
outro lado, há de se manter o trabalho e atividade atraente aos servidores, com base
na possibilidade de crescimento profissional.
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A Unidade procura adotar medida de contenção de despesas, atenta ao
orçamento e à evolução da despesa de pessoal. No caso de vacância, procura se
planejar para o fim de providenciar a recomposição dos funcionários.

6.3. Gestão de licitações e contratos
Quanto à conformidade legal, os processos de contratação direta estão
atendendo à legislação vigente, porém entendemos que estamos atuando na
exceção. Destacamos que temos em vigor dois contratos permanentes, que são
renovados. Com a empresa de limpeza, em que diariamente uma pessoa vem fazer a
limpeza na sede do Corecon-RS, incluindo material de limpeza e uniforme (empresa
Maia Limpeza Jardinagem Conservação e serviços Administrativos, com mensalidade
de R$ 2.432,80), e com a empresa de contabilidade (Contabilidade Flávio Ribeiro,
mensalidade de R$ R$ 2.803,12).
Ambas as contratações são importantes para a Unidade, principalmente a
contabilidade, cuja entrega dos balancetes se dá mensalmente, até o dia 10 de cada
mês. Todas as contratações são realizadas para que a Unidade atinja seus objetivos
e para os casos de contratos não permanentes apresentaremos uma relação das
contratações realizadas em 2020, todas ligadas à execução da missão da Unidade.
Sempre é realizado processo de dispensa de licitação ou inexigibilidade.
Não ocorreram licitações em 2020, mas 06 processos entre dispensas de
licitação e um termo aditivo, que são contratações diretas, destacando que poucas
aquisições e compras são realizadas ao longo do ano e de baixo valor maior é a da
contabilidade, que é técnica, renovada anualmente e foi feita por carta convite em
2016. Conforme pode ser analisado no quadro a seguir, o total soma pouco mais de
R$ 60mil, a maior parte de pequena monta.
Quadro 15 – Licitações 2020
Nº N° processo
1

Modalidade

Objeto

Vencedor

Compra de 450 (qua trocentos e ci nquenta) ca rtões de
vi s i tas pa ra os novos Cons el hei ros , Pres i dente e Vi ce24.747/2020 Di s pens a de l i ci taçã o
Má rci o Juchem ME
pres i dente da Ges tão de 2020, a l ém de a l guns
s ervi dores do Corecon-RS.
Contra taçã o da empres a pres tadora de s ervi ços de
Empres a Jorna l ís tica Ca l da s Juni or
pa ra
a pura r e
provi denci a r a
Ltda .
regul a ri za çã o de contri bui ções previ denci á ri a s .

2 24.749/2020 Di s pens a de l i ci taçã o publ i ca çã o

Contra taçã o de empres a , em ca rá ter emergenci a l , na

3 24.771/2020 Di s pens a de l i ci taçã o á rea de i nformá tica pa ra pres taçã o de s ervi ço técni co Igor Lopes da Si l va - ME
e ges tão de ri s cos pa ra o Corecon-RS.

4 22.064/2016 Termo Adi tivo N° 03

Termo a di tivo da renova çã o do contra to da
Contabi l i da de Fl a vi o Ri bei ro S.S EPP

Contra taçã o de s ervi ços pa ra pos tagem de

5 22.659/2017 Di s pens a de l i ci taçã o corres pondeci a s do Corecon-RS.
6

Di s pens a de l i ci taçã o
24.865/2020

Contabi l i da de Fl a vi o Ri bei ro S.S EPP

Empres a Bra s i l ei ra de Correi os e
Tel égra fos

Aqui s i çã o de Trófeus e Pl a ca s pa ra o Premi o CoreconPremi a re Troféus e Meda l ha s Ei rel i
RS 2020
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A sequência do quadro está abaixo
Nº

Realização

CNPJ/CPF

1

18/02/2020

18.624.453/0001-54

concluido

R$

315,00

2

18/02/2020

92.757.798/0001-39

concluído

R$

10.440,00

3

01/06/2020

18.884.252/0001-96

4

03/07/2020

09.023.203/0001-78

5

17/07/2020

34.028.316/0026-61 Nº 9912419113

6

15/12/2020

03.260.560/0001-73

Contrato

N° 04/2017

Vigência

Situação

valor

31/12/2020

concluido

R$ 12.960,00
(Valor ref a seis
meses )

03/07/2021

concluido

R$ 33.637,44
(valor ref a doze
meses )

concluído

R$ 1.200,00
(valor médio
mensal)

17/07/2021

concluído

R$

1.864,00

Não há contratos de publicidade e propaganda

6.4 Gestão patrimonial e infraestrutura
Em 2020, não ocorreram investimentos de capital em infraestrutura e
equipamentos, não houve desfazimento de ativos, nem locação de imóveis e
equipamentos. Também não aconteceram mudanças e desmobilizações relevantes.
O desafio é manter a infraestrutura existente funcionando a contento e se desfazer do
veículo da entidade, que praticamente não vem sendo usado.
Atualmente, fiscalizar a profissão é uma tarefa que se faz menos
presencialmente e mais virtualmente, utilizando as ferramentas existentes.

6.5 Gestão da tecnologia da informação
A Unidade tem como sistemas de informações o SISCAFW e o SISCAC. O
sistema SISCAFW consiste num software para cadastros de informações pessoais e
profissionais dos economistas, permitindo gerar certidões, ARTs, cobrança de
anuidades, entre outras aplicações relacionadas aos profissionais inscritos. O citado
sistema é um módulo usado para administração e gerenciamento dos Conselhos do
sistema Cofecon/Corecons. O sistema SISCAC é usado para o lançamento de
informações financeiras e contábeis da Unidade. A manutenção dos do sistema
SISCAFW é realizada pela Implanta Informática, e do sistema SISCAC é realizada
pela empresa Studios TI.
A Unidade realiza backup diários de seus arquivos.
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Não há governança de TI. Houve a contratação, em caráter emergencial, para
o suporte na área da tecnologia da informação, a fim de auxiliar os colaboradores ao
trabalho na modalidade ‘Home Office’, devido às adequações necessárias de
preservação à saúde contra o Covid-19, salvo as de manutenção da estrutura
existente, acima caracterizada. Não há sistemas e projetos e resultados na área de TI
por cadeia de valor, uma vez que a gestão da TI é realizada para a unidade como um
todo.
O principal desafio é o de manter a as informações atualizadas no site no que
diz respeito ao acesso às informações, através de um espaço ágil e dinâmico, que
facilite ainda mais a navegação.
Quanto ao montante aplicado em TI, incluindo os sistemas SISCAFW, SISCAC,
a Studios TI, o site, bem como a empresa terceirizada que presta o serviço de suporte
com profissional que atua nessa área. Dispendeu mensalmente o montante médio de
R$ 1.790,00 totalizando aproximadamente R$ 21.480,00 em 2020.

6.6 Gestão de custos
Toda a Unidade atua para que sua missão seja cumprida: fiscalizar e promover
/ valorizar a profissão do economista. E, mesmo o cumprimento desses objetivos se
misturam em sua essência, pois quando se faz um evento para estudantes através de
lives pelas plataformas digitais, estamos explicando o funcionamento da Entidade e a
obrigação de fiscalizar os profissionais e, também, falando sobre o mercado de
trabalho. Assim, toda a estrutura funciona para esse mesmo foco. Logo, não há
estimativa de custos por área de atuação. Não temos esse levantamento, até por
considerar o que comentamos até aqui neste item, mas acreditamos que a grande
maioria dos recursos são dispendidos em atividades fins, percentual próximo a 70%,
talvez até mais, ficando os restantes 30% para atividades de suporte. Não há
execução de programas governamentais, sendo que os principais desafios são o de
manter o foco em fazer o máximo e atingir os objetivos, gastando com qualidade e
pouco, qualificando assim o gasto da autarquia, como já vem sendo feito.

6.7. Sustentabilidade ambiental
As contratações e aquisições são poucas e de baixo valora, mesmo assim é
pesquisado antes se há algum histórico que possa desabonar quem está sendo
contratado no que diz respeito a aspectos ambientais. Cabe destacar que o trabalho
na Entidade é mais de escritório, porém, em 2020, houve grandes mudanças quanto
aos procedimentos dos setores administrativos do Corecon-RS, fazendo com que se
adequassem cada vez mais digitalmente, e, consequentemente, utilizando menos
utensílios e materiais que venham afetar ao meio ambiente. Independentemente
disso, a Entidade atua sempre com a intenção de gastar o mínimo possível papéis,
plásticos, colaborado assim na preservação do meio ambiente e para um mundo com
menos poluentes.
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7. Demonstrações Contábeis
As demonstrações contábeis, considerando declaração do contador e opinião
dos auditores externos estão publicadas no site na aba ‘transparecia’ – ‘balancetes’ e
‘prestação de contas’, disponíveis nos links:
http://www.coreconrs.org.br/transparencia/balancetes.html
http://www.coreconrs.org.br/transparencia/prestacao-de-contas.html
Não há informações e/ou não se aplica para as seguintes solicitações:
tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do
patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos; demonstração da situação
do registro dos imóveis desapropriados; Demonstração da gestão e registro contábil
dos créditos a receber; evidenciação do del-credere das demonstrações contábeis;
revisão dos critérios adotados classificação nos níveis de risco e de avaliação do
provisionamento registrado nas demonstrações financeiras; Informações sobre as
operações de financiamento; Demonstrativo específicos sobre subsídios e resultado
operacional.

8. Outras informações relevantes
Com referência à definição de temas a serem incluídos no relatório, foram todos
apresentados de forma analítica e discriminativas. Somos uma Entidade de pequeno
porte, com faturamento inferior a R$ 2 milhões anuais, e incluímos praticamente
informações integrais de todas as áreas operacionais da unidade. Em relação à
materialidade, sempre que possível, procuramos demonstrar o que consta no relatório
com documentos, logo, onde havia documentação, procuramos anexar a mesma. E
até certo não tivemos problemas, pelo porte pequeno desta Unidade, conforme já
comentado. Friso que não houve escolha de temas, todos foram incluídos no relatório.
Não há recomendações de órgão de controle interno, exceto do Cofecon, de reduzir
a inadimplência, o que está sendo feito.

9. Anexos, apêndices e links
Não há apêndices. Idem para glossário. Somente a carta a seguir, de
encerramento do relatório. Quanto aos anexos, estes estão indicados ao longo do
relatório e apresentados através de links para acessa-los.

10. Declaração do Presidente
As diversas atividades realizadas ao longo de 2020 visaram superar os fatores
restritivos que a pandemia nos impediu, sempre mantendo um norte, que era a
aproximação e valorização dos economistas e estudantes, de forma à proporcionarem
à sociedade, através de seu conhecimento, subsídios indispensáveis para que melhor
entendessem as condições necessárias para operacionalizar, com responsabilidade,
os compromissos financeiros do seu dia a dia.
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Nas questões internas da Entidade, para viabilizar e difundir o conhecimento do
economista, tivemos quatro setores que foram os pilares dessa alavancada. Foram a
Comunicação, a Informática, a Cobrança e o Financeiro, que, ao longo desse tempo,
trabalharam com empenho e dedicação, disponibilizando recursos tangíveis e
intangíveis para que os pudessem oferecer à sociedade um pouco de seu
conhecimento e de sua capacidade de análise e interpretação sobre esta nova
realidade que nos cercou. Essas áreas trabalharam, de forma organizada e integrada,
para atingir os objetivos propostos pela Entidade, no que diz respeito à comunicação
digital e à administração dos parcos recursos disponíveis para sua concretização. E
aí entraram o financeiro e a Cobrança. Estabelecemos foco na recuperação de
créditos e registro de novos profissionais, em contrapartida a uma forte ação na
redução de custos e despesas, procurando otimizar e adequar os gastos da Entidade
à sua realidade de receita, o que acabou produzindo o esperado superávit,
possibilitando, com isso, autonomia e sustentação para o exercício de 2021.
Destacamos, ainda, que começamos uma reformulação do setor de Fiscalização, que
tem como objetivo proteger a sociedade das ações implementadas por falsos
profissionais, que cometem crime ao exercer a profissão, sem o devido registro. Com
isso, o mercado do profissional registrado é preservado, o que favorece, de forma
significativa, a ampliação de postos de trabalho para o Economista. E, para atingirmos
esses objetivos, estamos buscando instrumental de inteligência artificial. Na área de
Registro, buscamos crescer através de uma maior aproximação com as
universidades, gerando maior visibilidade e compreensão por parte dos estudantes o
entendimento da profissão mostrando diferença entre o Bacharel e o Economista.
Nesta caminhada, cabe registrar o reconhecimento e agradecimento pelo intercâmbio
mantido com os Corecons, as Associações e demais Fóruns do Brasil. E ressaltarmos,
a todos que se envolveram e contribuíram com a Gestão 2020, obtendo o resultado
estrutural e operacional acima da média, proveniente do trabalho dos Conselheiros,
Coordenadores de Comissões, equipe interna de Colaboradores, prestadores de
serviços, professores e coordenadores de cursos, que acabou culminando em um
engajamento multiplicador, na CONSOLIDAÇÃO de um Novo Corecon-RS.
Cordialmente,
Porto Alegre, 31 de março de 2021.
JOSE JUNIOR DE
Assinado de forma digital por JOSE
OLIVEIRA:5442709603 JUNIOR DE OLIVEIRA:54427096034
Dados: 2021.03.31 15:45:21 -03'00'
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