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Gestão 2014

Leandro de Lemos foi eleito 
para o segundo mandato à 
frente do Conselho Regional 

de Economia do RS (Corecon-RS). 
Carlos Alberto da Rosa Abel é o 
vice-presidente para a gestão 2014. 
O Planejamento Estratégico lança-
do em 2013, com ações que ativam 
experientes economistas e revelam 
jovens talentos da Economia, vai fa-
zer valer o lema: “seja qual for seu 
motivo, faça um mundo com mais 
Economia”. Conforme o presidente 
do Corecon-RS, o papel do Conse-
lho vai além das questões que legi-

timam a profissão do economista. 
“Queremos construir uma causa 
que faça um mundo melhor e mais 
justo, e que torne nosso país, real-
mente um lugar melhor para se vi-
ver e se trabalhar. Entendemos que 
o caminho é estabelecer redes que se 
agreguem à essa causa. Estudantes, 
professores, profissionais, empresas, 
instituições, tribunais e mesmo os 
governantes clamam por uma eco-
nomia mais eficiente, transparente e 
participativa”, acredita Lemos.

A criação do Corecon Acadê-
mico, com a viva participação dos 

estudantes, foi um momento im-
portante em 2013 que deve ganhar 
mais espaço neste ano. A significa-
tiva participação dos jovens indica 
que vem por aí uma geração deter-
minada a ser protagonista da his-
tória. E para reforçar a atuação do 
Conselho, assumiram em janeiro 
os conselheiros efetivos: Eduardo 
Mendonça de Lima, Fernando Fer-
rari Filho, e Simone Magalhães. E 
também os suplentes: Antonio da 
Luz, Alfredo Meneghetti Neto e 
Rogério Vianna Tolfo, todos eleitos 
em outubro passado.
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Reprodução de textos e artigos somente com a 
autorização do editor e mencionando a fonte. Os 
artigos publicados não traduzem necessariamente 
a opinião do jornal e são de inteira responsabili-
dade de seus autores. Os textos que excederem 
as especificações serão editados de acordo com o 
espaço disponível.

Comissões de Trabalho
Coordenador Executivo Geral: Vice-
-Presidente Abel 
Comissão Tomada de Contas (CTC):  
Eduardo Mendonça de Lima, Everton 
André Batista Lopes e Paulo Renato Les-
sa Pinto (efetivos); Henri Wolf Bejzman, 
Rogério Vianna Tolfo e Vladimir da Cos-
ta Alves (suplentes).
Comissão de Fiscalização: Antonio 
Newton Correa da Luz, Carlos Alberto 
da Rosa Abel, Milton Biazus e Rogério 
Vianna Tolfo (coordenador).
Comissão de Licitações: Gustavo Grisa, 
Ricardo Englert e Simone Magalhães 
(coordenadora).
Comissão de Relações Institucionais:   
Alfredo Meneghetti Neto (coordena-
dor), Clovis Benoni Meurer e Ricardo 
Englert, e economista Leandro André 
Höerlle (Assevales).
Comissão de Interiorização: Alexandre 
Reis, Clovis Benoni Meurer, Eduardo 
Mendonça de Lima, Henri Wolf Bejz-
man (coordenador), Milton Biazus e 
Vladimir da Costa Alves.
Comissão de Comunicação (Editorial):  
Alfredo Meneghetti Neto (coordenador), 
Carlos Alberto da Rosa Abel, Eduardo 
Mendonça de Lima, Everton André Ba-
tista Lopes e Paulo Renato Lessa Pinto.
Comissão de Eventos: Angélica Massu-
quetti, Fernando Ferrari Filho, Gustavo 

Grisa e Simone Magalhães (coordenadora).
Comissão de Educação Financeira: Ale-
xandre Reis, Alfredo Meneghetti Neto, 
Antonio Newton Correa da Luz e Ever-
ton André Batista Lopes (coordenador).
Comissão de Auditoria, Avaliação, Pro-
jetos e Perícia Econômico-Financeira – 
CAAPPE: Henri Wolf Bejzman, Rogério 
Viana Tolfo (coordenador) e ex-Conse-
lheiro Aristóteles da Rosa Galvão.
Comissão de Cursos: Alexandre Reis 
(coordenador), Antonio Newton Correa 
da Luz, Fernando Ferrari Filho e Simone 
Magalhães.
Comissão de Captação de Patrocínios:  
Carlos Alberto da Rosa Abel, Clovis Beno-
ni Meurer, Gustavo Grisa, Milton Biazus 
(coordenador) e Vladimir da Costa Alves.
Comissão CORECON Acadêmico: Hen-
ri Wolf Bejzman (coordenador), Simone 
Magalhães e o estudante Gustavo Jung.
Comissão Controle Patrimonial: Clovis 
Benoni Meurer, Ricardo Englert (coor-
denador) e Fiscal economista Antonio 
Pedro Hickmann.
Comissão de Inovação: Leandro Anto-
nio de Lemos, Carlos Alberto da Rosa 
Abel, Eduardo Mendonça de Lima 
(coordenador), Clovis Benoni Meurer, 
Gustavo Grisa, Ricardo Englert e Rogé-
rio Vianna Tolfo.

Muitos desafios em 2014

Sem dúvidas, 2014 é  um ano de 
muitos desafios para o Brasil. 
O passado recente de euforias 

está sendo substituído por um pro-
cesso de desencantamento cumula-
tivo. São tantas as necessidades de 
reformas que se evidenciam  num 
ano em que ocorre o maior evento 
mundial e sua consequente hiper 
exposição midiática. O capital inte-
lectual dos economistas do Estado 
representa um dos pontos mais altos 
da curva de transformação de nossa 
economia. Uma categoria profissio-
nal que luta pelo desenvolvimento 
econômico construindo e viabilizan-
do investimentos e geração de renda 
e emprego para todos. Uma causa 
maior que é FAZER UM MUNDO 
COM MAIS ECONOMIA.

Lutaremos pela participação dos 
estudantes e professores de Econo-
mia para gerar novos economistas 
que respeitem as regras e propo-
nham inovações à sociedade.

Trabalharemos para que os ba-
charéis em Ciências Econômicas 
legalizem sua atuação e registrem 
seu orgulho de serem ECONOMIS-
TAS. Fiscalizaremos cada vez mais 
aqueles que atuam de forma ilegal 
no mercado que requer a qualidade 
profissional do ECONOMISTA.

Com a nova gestão o Corecon-RS 
se fortalece e projeta um ano repleto 
de êxitos.

Leandro de Lemos
Presidente do CORECON-RS
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Economista Destaque

Economista do Ano 

Receber o prêmio do Corecon-RS pelo conjun-
to da obra, que é a mais alta comenda outor-
gada pela instituição, foi uma satisfação e 

uma honra. Significa o reconhecimento pelos pares 
pelo trabalho de muitos anos em prol da economia 
do Estado e do país e, no meu caso, pela tarefa de 
formar novos economistas. Optei profissionalmente 
por dedicar-me prioritariamente ao ensino e a pes-
quisa, pois acredito na importância da educação e da 
formação de pessoas e de profissionais como o prin-
cipal sustentáculo para a construção de uma socie-
dade mais justa e equilibrada. Também entendo que 
a pesquisa e a produção em ciência e tecnologia são 
elementos indispensáveis para essa mesma constru-
ção. Professor Pedro Dutra Fonseca.

Em primeiro lugar, o Prêmio de Economista do 
Ano, é o reconhecimento dos colegas de profis-
são e de entidades que, de uma forma ou ou-

tra, se inter-relacionam com essa ciência. Nesse caso, 
o certificado concedido pode ser entendido como um 
atestado de bom exercício dos conhecimentos adqui-
ridos na carreira e a certeza de que estamos fazendo 
diferença na sociedade. O segundo ponto é que a so-
lenidade em si cria para o agraciado a oportunidade 
de dividir com os demais essa experiência e, o mais 
importante, agradecer a todos os que, de uma forma 
ou outra, contribuíram para criar os alicerces dessa 
conquista. Falando como filho, é a sensação única de 
poder presentear os pais com um reconhecimento 
que também é deles. E temos o dever de continuar 
a repassar isso às novas gerações. Por tudo isso, a 
atuação do Conselho com o Prêmio também merece 
aplausos. Economista Igor Morais

Ex-presidentes do Corecon-RS prestigiaram a entrega dos prêmio de 2013:   Lauro Renck, Ario Zimmermann, Karen Stallbaum, 
Geraldo Rodrigues da Fonseca, Jose Luiz Amaral Machado, Maria Aparecida Grendene de Souza, Pedro Dutra Fonseca, 

Carlos Gastaud Goncalves e o atual presidente do Conselho Leandro de Lemos.

Pedro Dutra Fonseca

Igor Morais 
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De volta à mediocridade

Gabriel P. Torres *

Os últimos dados confir-
maram crescimento mais 
forte em 2013 no Rio 

Grande do Sul (RS), que deve fe-
char o ano próximo a6,4%. A pa-
lavra “expressiva” seria adequada 
para qualificar essa taxa em “con-
dições normais de temperatura e 

pressão”, não fosse ela efeito es-
tatístico do crescimento sobre a 
base deprimida de 2012, quando o 
PIB caiu 1,9%. Na média[1] do biê-
nio crescemos 2,1%, menos que os 
2,4% a.a.de 2003-2012.

Assim, para crescer como o 
ano passado o esforço deverá ser 
muito maior em 2014, um cenário 
que hoje não parece provável. Se 
do lado da Agropecuária as noti-
cias são positivas – a produção de 
grãos deve crescer de 4,7% esse 
ano -, do lado da Indústria o ce-
nário é mais neutro. O aumento 
da Taxa de Câmbio (US$/R$) deve 
melhorar parcialmente o seu de-
sempenho, mas o setor ainda so-
fre com perda de competitividade 
pela localização geográfica. Parte 
dessa perda se deve ao crescente 

aumento nos custos de produção 
no estado em relação aos merca-
dos brasileiro e internacional. 

Custos que também já afetam o 
setor de Serviços, hoje o mais di-
nâmico de nossa economia. Bas-
tante intensivo em mão-de-obra, 
o aquecimento do mercado de 
trabalho elevou os salários acima 
da produtividade, muito embora 
tenha também contribuído para 
manter a demanda aquecida. Só o 
Varejo cresce no estado há 8 anos 
ininterruptos, e deve fechar 2014 
em 4,06% de crescimento, pró-
ximo aos 4% de 2013.Ou seja, os 
dados sinalizam para uma mo-
deração no crescimento do setor, 
depois de anos crescendo à média 
superior a 6% a.a.

Como, então, crescer mais? A 
chave para deixarmos a trajetória 
de crescimento errático está na so-
lução definitiva das finanças públi-
cas do governo.Segundo a Agenda 
2020, a seguir a trajetória atual o 

governo estadual deve  fechar 2014 
com déficit superior a R$ 4 bilhões 
(ou mais de 13% da receita que têm 
à sua disposição). O Estado está em 

situação similar a alguém que vive 
de empréstimos: só paga as contas 

do mês se utilizar o saldo do che-
que especial. Como os juros são um 
débito cada vez maior, no limite o 
banco não emprestará mais. Nesse 
caso, faltarão recursos para finan-
ciar as despesas do dia-a-dia: edu-
cação, saúde, etc.

Hoje, o RS está perto desse li-
mite. Esse quadro não é novo, e 
muitos colegas economistas já 
ocuparam esse espaço tratando 
exaustivamente do assunto. As 
soluções para resolver o problema 
são apontadas há anos: reformas 
na gestão pública, na previdência 
e nas regras de bonificações dos 
servidores. Não há alternativa, 
essa é a solução definitiva para 
nossos problemas.

A sociedade gaúcha precisa 
acordar e fazer as reformas neces-
sárias. Do contrário, o crescimen-
to medíocre do RS será cada vez 
mais baixo.

“O forte crescimento de 
2013 é resultado do efeito 
estatístico de crescimento 
sobre a queda de 2012. Em 
2014, o Rio Grande deve 
voltar a um desempenho 

apenas mediano”

”Só o Varejo cresce 
no estado há 8 anos 
ininterruptos, e deve 

fechar 2014 em 4,06% de 
crescimento, próximo 

aos 4% de 2013.”

“O Estado está em situação 
similar a alguém que vive de 
empréstimos: só paga as con-
tas do mês se utilizar o saldo 
do cheque especial. Como os 
juros são um débito cada vez 
maior, no limite o banco não 

emprestará mais.”

* Economista (CORECON-RS 7883)

[1] Média geométrica, por se tratar de taxas de crescimento.
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* Economista (CORECON-RS 5990-0)

Soja Grande do Sul. Até quando 
iremos depender desse ciclo?

 *Igor Morais

Em que pese o bom resultado 
da economia do Rio Grande 
do Sul no ano de 2013, há 

poucos elementos a favor da tese 
de que trilhamos uma trajetória 
de crescimento sustentado. Esse 
filme já é antigo e conhecido de 
todos nós. A cada ciclo de queda 
acentuada na produção agrícola, 
que acaba por dar bastante traba-
lho ao Governo do momento para 
justificar que rezou e fez todo o 
possível, mas que, infelizmente, 
não foi atendido por São Pedro, 
segue-se outro de euforia e discur-
sos sobre o sucesso da política eco-
nômica do momento. Mas, nessa 
última década o que se percebe é 
que mudamos várias vezes o lado 
da política, mas nada fizemos para 
resolver o econômico e minimizar 
os impactos negativos das oscila-
ções no setor no Estado. 

Tudo na mesma, apenas espe-
ramos o ano ruim no campo termi-
nar para vir um bom. E os motivos 
também são os de sempre, culpa 
de São Pedro, crise internacional, 
juro alto, câmbio, as restrições de 
importações da Argentina ou até 
onde a imaginação se deixar levar. 

Com isso vamos escondendo a 
realidade difícil de admitir, nosso 
sucesso no PIB depende da soja ir 
bem ou não. Pode parecer simples, 
mas é isso mesmo. Quando somos 
acometidos por uma seca o PIB do 
setor despenca e carrega consigo 
não só as estatísticas, mas boa par-
te da economia. Na recuperação 
da safra seguinte os números são 
revertidos, esquecemos o passado 

recente e prometemos o céu a in-
vestidores, eleitores e etc. 

Desde 2002 tivemos quatro 
ciclos importantes na produção 
de soja. O primeiro foi na safra 
2002/03 com o pico de 9,6 mi-
lhões de toneladas e crescimento 
de 71% sobre a colheita anterior. 
Com a retração dos dois perío-
dos consecutivos o ano de 2006 
prometia, a safra saltou para 7,7 
milhões, fantásticos 172% que 
fizeram o PIB do setor alcançar 
os 36% ao fim do ano de 2006, 
depois de bater os 56% no 2º tri-
mestre do mesmo ano. O mesmo 
comportamento se viu na safra 
2007/08 e, mais recentemente, 
na última seca em 2011/12, que 
resultou em um crescimento de 
92% na produção de soja e pers-
pectiva de que o PIB do Estado 
encerre o ano passado em 5,7%. 
Note que a magnitude das per-
das se diferenciou entre esses 
quatro ciclos, bem como da re-
cuperação, em comum o fato de 
que foram os anos em que o Es-
tado mais cresceu.  

A análise do passado recente 
permite fazer algumas conside-
rações acerca do futuro próximo. 
Nesse ritmo, não será em 2014 
nem em 2015 que São Pedro vol-
tará a atuar. Assim, o fim do atual 
e o primeiro ano do próximo Go-
verno podem experimentar uma 
trégua e, se é verdade que a polí-
tica regional sofreu mudanças, tal 
como apregoado, então nada mais 
natural que acreditar em uma pro-
dução de soja bem maior na safra 

seguinte. Afinal, finalmente pro-
movemos mudanças estruturais e 
o Estado deve continuar a crescer 
5% ao ano.

Infelizmente não combinaram 
com os produtores agrícolas, 
com o setor industrial e demais 
agentes econômicos. As previ-
sões de safra de soja para o Rio 
Grande do Sul dão conta de au-
mento tímido, da ordem de 4% 
para essa safra. Sendo assim, in-
felizmente, não teremos a contri-
buição da agropecuária para ver 
o PIB crescer em 2014. Restam os 
demais setores. Mas o que espe-
rar da indústria de transforma-
ção que cresceu entre 2003 e 2013 
uma média de 0,75% ao ano? Se 
o câmbio desvalorizar, a Argenti-
na não complicar e a crise passar, 
quem sabe uns 2%? Já o setor de 
serviços teve média de 3% no pe-
ríodo considerado, com destaque 
para transporte e comércio. 

Infelizmente, não foi dessa vez 
que promovemos mudanças es-
truturais e a expectativa é de cres-
cimento da ordem de 3%. Nada 
mal, o resultado está em linha com 
a previsão para Brasil e também 
com nossa média desde 2003, que 
foi de 2,8% ao ano. Infelizmente, a 
notícia ruim, para os contribuin-
tes, é que esse desempenho fica 
abaixo da média de expansão dos 
impostos, 3,44% ao ano.
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Prêmio Corecon-RS
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1 -  Dissertações de Mestrado, Camila Flores 
Orth, 1º Lugar 

2 -  Dissertações de Mestrado, Lucas Aronne 
Schifino, 2º Lugar 

3 -  Dissertações de Mestrado, Mayara Penna 
Dias, 3º Lugar 

4 -  Artigos Técnicos ou Científicos, Autor: Ario-
valdo Alves de Mesquita e co-autor: Giáco-
mo Balbinotto 

5 -  Prêmio CORECON-RS de Reportagem de 
Economia, Jornalista da Revista Amanhã 
Andreas Muller, 1º Lugar, 

6 -  Prêmio CORECON-RS de Reportagem de 
Economia, Jornalista do Jornal do Comércio  
Patrícia Comunello, 2º lugar, reportagem: 

7 -  Prêmio CORECON-RS de Reportagem de 
Economia, Jornalista Jefferson Klein

8 -  Prêmio CORECON-RS de Reportagem de 
Economia, Jornalista do Jornal Pioneiro (Ca-
xias do Sul) Ana Demoliner, Menção Honrosa 

9 -  Monografias ou Trabalhos de Conclusão de 
Curso, Mariana Araújo Moreira 1º Lugar 

10 -  Monografias ou Trabalhos de Conclusão 
de Curso, Roberto Rodolfo Georg Uebel, 
2º Lugar. 

11 -  Monografias ou Trabalhos de Conclusão de 
Curso, Matheus Ramos de C. Gonzales, 3º 
Lugar. 

12 -  Monografias ou Trabalhos de Conclusão 
de Curso, Henrique de Abreu Grazziotin, 

Menção Honrosa. 
13 -  Monografias ou Trabalhos de Conclusão 

de Curso, Natalia Branco Stein ,Menção 
Honrosa.

14 -  Prêmio CORECON-RS de Reportagem de 
Economia na categoria Radiojornalismo, 
Jornalista da Rádio Gaúcha Giane Guerra, 
1º lugar. Reportagem “Roubo de Cargas – 
Mais um Custo Brasil”

15 -  Prêmio CORECON-RS de Reportagem de 
Economia na categoria Radiojornalismo, 
Jornalista da Bandnews Laura Becker Luz, 
2º lugar. 

16 -  Jornalista de Economia do Ano, Editor do 
Jornal do Comércio Luiz Guimarães
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entrevista

O RS vislumbrar o fim da dívida 

Nesta edição, o secretário 
estadual da Fazenda, 
o economista Odir To-

nollier  fala sobre o crescimento do 
PIB Gaúcho, arrecadação do ICMS 
e renegociação da dívida com o 
governo federal. Confira a seguir.

1) Corecon-RS - Conforme foi 
divulgado pela Secretaria da Fa-
zenda do Estado, o PIB gaúcho 
fechou o ano com um índice supe-
rior a 6% (mais do que o dobro do 
Brasil). Qual foi a estratégia ado-
tada para chegar a este percentual?

Odir Tonollier - O Estado re-
cuperou a sua produção agrícola 
esse ano, após a perda causada 
pela estiagem no ano passado. O 
atual crescimento econômico e so-
cial também passa pela resolução 
de bloqueios históricos. Após uma 
década sem financiamentos para 
investimentos, o Estado retomou 
operações de créditos destinadas à 
infraestrutura, tanto no desenvol-
vimento econômico como na pres-
tação de serviços públicos. Tam-
bém as nossas empresas estatais 
retomaram os seus investimentos 
em áreas básicas, como saneamen-
to e energia, com apoio do gover-
no federal. Além disso, a busca 
de investimentos privados para 
o Estado, com a consolidação do 
polo naval e viabilização de ins-
talação de outras empresas, cujo 
investimento pode chegar a R$ 30 
bilhões. Destaque para a Celulose 
Riograndense, com o maior inves-
timento privado da história do RS 
(R$ 5 bilhões).

2) Corecon-RS  Qual a política 
adotada para aumentar a arreca-
dação do ICMS? 

Tonollier - A Secretaria da 
Fazenda está trabalhando com a 
incorporação de avanços tecno-
lógicos e melhoria nos processos 
da administração tributária. Um 
exemplo é a utilização da  Nota 
Fiscal Eletrônica (NF-e). Ela pro-
picia cruzar dados e agir de for-
ma estratégica. Outro exemplo 
é o lançamento da Nota Fiscal 
Gaúcha (NFG) que consolidou 
uma nova etapa para o cidadão, 
que pode ser parceiro do Estado 
na fiscalização. Sem aumentar 
impostos, o governo elevou a 
arrecadação do ICMS em 12,6%. 
Esta elevação demonstra o acer-
to da política fiscal, cujo objetivo 
é estimular a economia gaúcha, 
sempre com vistas a ampliar a 
competitividade gaúcha. 

 
3) Corecon-RS -  A  renegocia-

ção da dívida abre espaço para 
novos investimentos?

Tonollier - O governo traba-
lha para a aprovação da renego-

ciação da dívida, em fase final 
no Congresso Nacional. O Rio 
Grande do Sul vislumbra o fim 
da sua dívida. Foram necessários 
15 anos de contrato para a revi-
são da taxa de juros, tornando-a 
pagável.

4) Corecon-RS - Para 2014, há 
expectativa de números favorá-
veis para a economia gaúcha?   

A Receita apresenta cresci-
mentos reais importantes nos 
últimos anos e espera-se que 
continue assim. O Estado ainda 
apresenta problemas estruturais, 
que estão sendo tratados, como a 
questão previdenciária, que teve 
a criação de um fundo deo capi-
talização para os novos servido-
res em 2011. 

A questão da dívida está em 
vias de ser equacionada. Esta-
mos elevando bastante os valores 
aplicados em Saúde, Educação e 
Segurança. Outra dificuldade é 
a elevação dos pagamentos de 
precatórios e Requisições de Pe-
queno Valor (RPVs), que absor-
vem grande parcela de recursos. 
Para fazer frente às dificuldades 
estruturais que se apresentam, é 
preciso trabalhar para aumentar 
ainda mais a eficiência da arre-
cadação, e em paralelo, uma po-
lítica de promoção ao crescimen-
to econômico e social do Estado. 
Entraremos assim num período 
de transição com pouca margem 
para a expansão do gasto com a 
estrutura estatal, mas com espa-
ço fiscal para mais investimen-
tos, respeitando-se a trajetória 
de redução do endividamento a 
que estão submetidos os estados 
brasileiros.
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acadêmicas

Acadêmicos e economistas 
em defesa da profissão

Determinação, garra e res-
peito pela profissão que 
escolheram foram os 

itens que balizaram a primeira 
reunião do Corecon Acadêmico 
de 2014. No dia 20 de janeiro, um 
sábado quente do verão, 21 estu-
dantes de 14 Faculdades de Ci-
ências Econômicas do Estado se 
reuniram na sede Corecon-RS, a 
partir das 9h. O estudante de Ci-
ências Econômicas Gustavo Jung 
que coordenou a reunião, mani-
festou a preocupação do grupo 
com o currículo dos cursos de 
graduação de Economia, com o 
mercado de trabalho e com o fe-
chamento de cursos no Estado. 

O presidente do Corecon-RS 
Leandro de Lemos lembrou que o 
encontro com os acadêmicos é um  
momento histórico ao reunir estu-
dantes e profissionais em  defesa 
das causas da profissão.  Lemos 
convidou a todos para que se en-
gajem na causa “Seja qual for seu 
motivo faça um mundo com mais 
Economia”. 

A conselheira Simone Maga-
lhães que participou da reunião 
do Corecon Acadêmico declarou: 
“pude me deparar com alunos to-
talmente comprometidos com a 
nossa profissão. Com eles pode-
remos construir uma relação para 
fortalecer cada vez mais o profis-

sional economista nos mais diver-
sos campos de trabalho. O Core-
con-RS irá apoiar iniciativas para 
estar com o Corecon Acadêmico, 
em especial nas aulas magnas de 
inicio de semestre, quando iremos 
fortalecer a fala dos alunos envol-
vidos, junto aos demais colegas de 
cursos.” Segundo Simone, a eleição 
está programada para o segundo 
semestre deste ano. Nessa ocasião, 
as ações do Corecon Acadêmico 
deverão estar amplamente divul-
gadas. “Até lá, dará tempo dos alu-
nos se registrarem no Corecon-RS, 
uma vez que apenas os alunos re-
gistrados poderão votar”, destaca a 
conselheira.

Corecon academico - coordenadores Henri 
Wolf Bejzmann e Gustavo Jung

Corecon Academico - Cristian Ulisses, Anderson Silva, 
Fabio Duarte, ELvis Santos e Thallys Resende

Corecon Academico - Roberta Tabajara, Andre Oliveira, 
Bruna Cardoso,  Alison Ribeiro e Julio Donato

Corecon academico - Leonardo Englert, 
Guilherme Gadonski de Lima, Luana Rigo 

e Rodrigo Klein Lorenzoni
Corecon Academico - Roque Neto, Maxuel 
Bonilha, Bianca Serafi m e Gabriel Thome
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