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Tivemos um ano muito proveitoso para o 
Corecon-PE. No início, firmamos convê-
nio com a APJEP – Associação de Peritos 
Judiciais do Estado de Pernambuco, apro-
ximando mais os economistas dessa ativi-
dade, que também pertence à nossa pro-
fissão e vem crescendo expressivamente 
no país. Além dos cursos de perícia, que 
apoiamos da APJEP, promovemos cursos 
de Avaliação Econômica de Políticas Públi-
cas e de Como Investir em Ações.

 
Organizamos o XXIX Encontro de Entidades 
de Economistas do Nordeste (XXIX ENE) 
evento anual de nosso Sistema Cofecon/
Corecons, realizado alternadamente em 
um estado do Nordeste, buscando o apri-
moramento tanto das ações dos Corecons 
para valorização dos economistas, quanto 

da participação da nossa categoria nas soluções dos problemas socioeconômicos 
da região. Dentre os diversos palestrantes, participaram Jorge Jatobá (Consultor 
da Ceplan), Luiz Alberto Esteves (Economista-Chefe do BNB) e Aristides Monteiro 
Neto (Pesquisador do Ipea).
 
Cumprimos, de modo bastante exitoso, nosso ciclo de eventos anuais, com a VI 
Gincana Pernambucana de Economia, o XI Prêmio Pernambuco de Economia Dir-
ceu Pessoa, o Evento Comemorativo ao Dia do Economista 2017 e o VI Encontro 
Pernambucano de Economia – VI Enpecon. Com a monografia ganhadora do Prê-
mio Dirceu Pessoa, “O Uso da Tributação Ótima para Fomentar o Emprego no Nor-
deste”, de Tatiane Tenório da Gama Leite (UFRPE/UAST), conquistamos o 1° Lugar 
na Categoria Monografia de Graduação do XXIII Prêmio Brasil de Economia, que 
seleciona as melhores do país dentre as submetidas pelos Corecons, voltando a 
obter premiações como as alcançadas em diversas outras categorias todos os anos, 
de 2011 a 2015.

Para o Dia do Economista, seguimos a Campanha Nacional pela Redução da De-
sigualdade Social, liderada pelo Cofecon, trazendo, para proferir palestra sobre o 
tema, Mário Theodoro (Consultor do Senado Federal) e Erik Figueiredo (Professor 
da UFPB), em evento já tradicionalmente realizado pelo Corecon-PE, no Auditório 
do Banco Central, desde 2011.   
 
Nossa campanha de captação de novos registros, Novos Economistas de Pernam-
buco, ao lado do maior esforço de cobrança das anuidades vencidas, permitiram 
ultrapassar 1000 economistas registrados e adimplentes, com o que alcançamos a 
condição de Corecon de médio porte, abaixo de RJ e SP, os únicos de grande porte, 
e ao lado de MG, RS, PR, SC, DF e BA, passando a manter participação permanente 
no Plenário do Cofecon.
 
Disputamos, com chapa concorrente, a renovação do terço de nosso Conselho, cor-
respondente à eleição de três conselheiros efetivos e três conselheiros suplentes 
para o mandato 2018/2020, conseguindo 73% dos votos em nossa chapa, como 
reconhecimento de nossas realizações pela categoria.
 
O VI Enpecon, organizado em parceria com o Pimes/UFPE, repetiu o sucesso que 
já é marca de anos anteriores, com minicursos, apresentação de trabalhos, sele-
cionados entre diversos submetidos e concorrendo a prêmios, os quais vêm sendo 
viabilizados com o patrocínio da AD Diper, e as diversas palestras sobre temas de 
grande interesse, por renomados economistas, dentre os quais Otaviano Canuto 
(Diretor do Banco Mundial), Tânia Bacelar (Consultora da Ceplan) e Flávia Ávila 
(Referência nacional em Economia Comportamental).
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Até a próxima edição!
Fernando de Aquino Fonseca Neto - Presidente do Corecon - PE.
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CONVÊNIOS

Convênio Corecon PE e Mobi4Cash

O Conselho de Economia de Pernambuco firmou parceria com 
o aplicativo para smartphone Mobi4Cash. Agora os usuários de 
Android e Iphonepodem baixar o portal de descontos pela App 
Store e Play Store e aproveitar descontos e mais de 20 estabe-
lecimentos já cadastrados.

REALIZAÇÕES

Curso de “Avaliação 
Econômica de Políticas 
Públicas” gratuito para 
economistas e alunos 
da UFRPE, foi promovi-
do em parceria através 
de uma parceria entre 
o Corecon e o departa-
mento de economia da 
universidade. Cerca de 
160 estudantes  e profis-
sionais foram capacita-
dos em  quase 100 horas 
de carga horária dividi-
das entre encontros aos 
sábados e trabalhos.

O Professor Jean Márcio, 
Autor do livro “Como e 
quando investir? Eis as 
questões!” ministrou 
a primeira edição do 
curso homônimo pelo 
CoreconPE entre outubro 
e novembro. Os alunos 
tiveram acesso a técnicas 
de análise fundamen-
talistas de investimentos 
e a exercícios práticos. A 
segunda edição do curso 
já tem inscrições aber-
tas no site www.sympla. 
com/coreconpe.

O conselho de econo-
mia marcou presença no 
evento organizado pelos 
colegiados de economia 
e comercio exterior rep-
resentados pelas profes-
soras Socorro Macedo e 
Michela Dark da FACAPE 
em Petrolina. O evento 
que discutiu a economia 
da região teve como pal-
estra principal a fala do 
Conselheiro Fábio José 
Ferreira da Silva que atua 
como analista do Banco 
Central.

Presidente do Conselho 
de Economia de Pernam-
buco, Fernando de Aqui-
no, participando da mesa 
“Dívida Pública e Siste-
ma Financeiro”, no 3o 
Seminário de Economia 
Política da Saúde, pro-
movido pela Fiocruz-PE 
em 12 de dezembro. Es-
tiveram presentes tam-
bém a procuradora da 
fazenda nacional Adriana 
Albuquerque e Rodrigo 
Ávila da Auditoria Ci-
dadã. 
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REALIZAÇÕES

XXIX ENCONTRO DE ENTIDADES DE ECONOMISTAS DO 
NORDESTE – ENE

O 29º Encontro das Entidades de Economia do Nor-
deste foi realizado na Cidade do Recife e foi, pela 
primeira vez, aberto ao público. O encontro foi  re-
alizado no Hotel Atlante Plaza entre os dias 24 e 26 
de maio com palestras de economistas renomados 
como Jorge Jatobá (Sócio da Ceplan Consultoria), Luís 
Esteves (Economista Chefe BNB), Fernando Clímaco 
(Gerente de Políticas Públicas  do Sebrae-PE),  Aris-
tides Monteiro (Analista IPEA) e Lauro Chaves (Presi-
dente CoreconCE).

Os três dias de programação envolveu também visitas 
técnicas ao Porto de Suape e ao Engenho Massanga-
na . Mais de 300 pessoas participaram do evento in-
cluindo as visitações. Paralelamente à programação 
aberta o evento abarcou um encontro de funcionári-
os e uma plenária extraordinária do Conselho Feder-
al de Economia onde foi discutida e redigida a Carta 
de Recife, documento oficial do sistema Corecons/
Cofecon que versa sobre medidas para o desenvolvi-
mento da região nordeste.

Um dos destaques do  evento foi o lançamento do 
livro  do IPEA “Desenvolvimento regional no Brasil: 
políticas, estratégias e perspectivas”, Organizado por 
Aristides Monteiro Neto.
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REALIZAÇÕES

Seguindo a tradição de prestigiar o Dia do Economista que acontece dia 13 de agosto, o CoreconPE trouxe 
para Pernambuco uma discussão que se alinha ao projeto nacional do sistema dos Conselhos de Economia  
a Redução da Desigualdade.

O evento aberto ao público contou com os palestrantes Erick Figueiredo (Professor da UFPB) e Mário 
Theodoro (Economista, consultor do Senado  Federal). O evento,  que se realizou no auditório do Banco 
Central, em Recife,  contou com  a presença  de  economistas e estudantes de Economia da capital e do in-
terior do estado. A reitora da UFRPE, a professora Maria José de Senna,  fez questão de entregar o Prêmio 
Pernambuco de Economia  Dirceu Pessoa desse ano para a estudante Tatiane Tenório do curso de Econo-
mia da Universidade Federal Rural de Serra Talhada que auferiu também a primeira colocação nacional no 
Congresso Brasileiro de Economia. A Equipe julgadora Prêmio Pernambuco de Economia  Dirceu Pessoa do 
ano de 2017 foi  formada pelos professores:  Dr. Adriano Dias (FUNDAJ/UFPE), José Farias Gomes ( Sudene) 
e Ana Maria Monteiro (UFPE). Foram premiados os seguintes trabalhos:

DIA DO ECONOMISTA 2017

VI Gincana de Economia de Pernambuco

1° Lugar, Tatiane Tenório da Gama Leite , autor(a) do trabalho “ O USO DA TRIBUTAÇÃO ÓTIMA 
PARA FOMENTAR O EMPREGO NO NORDESTE “;

2° Lugar, Caroline Lemos Pereira da Silva, autor(a) do trabalho “ DIFERENCIAIS DE SALÁRIOS NO BRASIL: 
UMA ANÁLISE DO RETORNO POR FILIAÇÃO INDUSTRIAL ATRAVÉS DE REGRESSÃO QUANTÍLICA “; e

3° Lugar, Bruno Toshio Ogara, autor(a) do trabalho “ ÍNDICE DE ACESSIBILIDADE PARA A REGIÃO 
METROPOLITANA DO RECIFE “.

A 6ª Gincana Pernambucana de Economia traz mais uma vez a eta-
pa regional do jogo de perguntas mais esperado pelos estudantes 
de graduação em Economia de todas as universidades do estado. 
A premiação envolve valores em dinheiro além da chance de dis-
putar com as duplas do Brasil pelo título de vencedor da Gincana 
Nacional.

Confira a colocação:
1º Lugar: Germano Wellerstein e Guilherme Antonio Calábria (UFPE)
2º Lugar: Tayene Trajano de Moura e Núbia Costa Santos (UFRPE)
3º Lugar: Rafael da Silva Sperança e Ivanildo Batista (UFRPE)
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REALIZAÇÕES

22º CONGRESSO BRASILEIRO DE ECONOMIA
O vigésimo segundo Congresso Brasileiro de Economia 
se destacou pela presença expressiva de estudantes, 
que representaram a maioria dos congressistas. Ao todo, 
quase 1.200 pessoas de 26 estados estiveram no Minas 
Centro, em Belo Horizonte, prestigiando a programação 
do evento. Mercado de trabalho, futuro da profissão, 
alternativas para geração de renda, sustentabilidade e 
desenvolvimento. Esses foram alguns dos temas pre-
sentes nos debates propostos pela edição do evento. A 
etapa nacional da Gincana de Economia, que aconteceu 
durante as palestras, concedeu a Pernambuco o 4 º  lu-
gar geral na classificação dentre duplas de todas as uni-
versidades do país. A estudante Tatiane Tenório vence-
dora do prêmio regional Dirceu Pessoa recebeu também 
a maior avaliação no prêmio nacional de monografia.

Debate sobre Política 
Industrial com partici-
pação do CoreconPE, re-
alizado no Cofecon, em 
14 de julho de 2017, com 
Jackson de Tonny (Coor-
denador de Planejamen-
to da Agência Brasileira 
de Desenvolvimento In-
dustria) e Fernando de 
Aquino (Presidente do 
Corecon-PE), entre Júlio 
Miragaya (Presidente do 
Cofecon) e Róridan Duar-
te (Conselheiro Federal – 
Mediador).

O atual Presidente do 
Corecon-PE, Fernando 
de Aquino, foi um dos 
eleitos, na Assembléia 
de Delegados Eleitores, 
em 1 de dezembro de 
2017, Conselheiro Efe-
tivo do Cofecon para o 
triênio 2018-2020, sendo 
o candidato mais votado, 
301 dos 315 votos, com 
o segundo obtendo 239 
votos. A conquista tem o 
potencial de trazer mais 
voz ao conselho de Per-
nambuco na plenária na-
cional.

Éder Lira de Souza Leão 
foi o premiado da cam-
panha inédita dos Novos 
Economistas de Pernam-
buco de 2017. A entre-
ga da premiação, um 
Notebook Dell Core i5,  
aconteceu durante o VI 
Encontro Pernambuca-
no de Economia junta-
mente com os artigos e 
resumos selecionados. A 
campanha fez parte de 
uma séries de ações para 
aumentar o número de 
economistas registrados.

O governador Paulo 
Câmara, com o Presiden-
te da AD Diper, Leonardo 
Cerquinho, receberam, 
em 30 de novembro de 
2017, na sede do gover-
no, o Presidente e a Vice 
Presidente do Corecon-
PE, Fernando de Aquino 
e Ana Cláudia Arruda, e 
o Diretor Executivo do 
Banco Mundial, Econ. 
Otaviano Canuto. A re-
união teve como pauta 
projetos e perspectivas 
da economia pernambu-
cana. 
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REALIZAÇÕES

O Encontro de Economia de Pernambuco chegou a 
sua sexta edição e manteve o compromisso com a 
comunidade acadêmica de Economia do estado va- 
lorizando a produção de artigos e resumos em qua-
tro diferentes assuntos com duas modalidades em 
cada. Os temas “Economia Pernambucana”, “Desen-
volvimento Regional”, “Microeconomia e Sociedade” 
e “Macroeconomia e Crescimento” atraíram mais de 
90 trabalhos dos quais 48 foram selecionados para 
apresentação. As premiações dos primeiros lugares 
que somam R$16.000,00 foram um patrocínio da Ad 
Diper.

Além das apresentações de artigos, o Economista  
Otaviano Canuto (Diretor Executivo do Banco Mun-
dial) esteve presente em uma sessão especial aberta 
ao público falando sobre o tema central do encon-
tro, “Discutindo o Brasil Pós Crise”. A especialista em 
economia comportamental Flávia Ávila (ESPM) e os 
economistas Aristides Monteiro (IPEA), Tânia Bacelar 
(Ceplan) e Patrício Arouca também ministraram 
p a l e s t r a s  debatendo sobre alternativas para 
região nordeste e Finanças Públicas.

Os inscritos esse ano receberam um exemplar do 
livro do V ENPECON, evento antecessor ao atual 
Composto pelos trabalhos mais bem avaliados no 
encontro de 2016 e a monografia ganhadora do X 
Dirceu Pessoa.A novidade desse ano ficou por parte 
dos mini cursos oferecidos para os inscritos no perío-
do da manhã. No dia 30 de novembro, o professor 
Gustavo Sampaio abordou para mais de 40 inscritos 
tema “Data Mining” quanto no dia 01 dezembro o 
professor Raydonal Martinez fez uma introdução ao 
“Machine Learning para Economia”.

VI ENPECON

O livro do V Encontro Pernambucano de 
Economia, lançado durante o VI ENPECON, 
trouxe os trabalhos mais bem avaliados 
no encontro de 2016 assim como o pri-
meiro lugar no prêmio X Dirceu Pessoa. O 
volume teve como patrocinador o BNB e 
produção do CoreconPE. Os Economistas 
interessados podem obter o livro, gra-
tuitamente, na sede do Corecon-PE, após 
quitação na anuidade 2018.
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ELEIÇÕES/MENSAGEM DE NATAL


