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É com grande satisfação que divulga-
mos o primeiro número do Informati-
vo Corecon-PE, em 2019. Trata-se de 
um canal de comunicação, já em sua 
9ª Edição, cujo objetivo é  alcançar 
maior aproximação do Conselho com 
os economistas pernambucanos, 
mantendo-os informados das ações 
desempenhadas, sempre com o obje-
tivo fi nal de valorizar nossa profi ssão 
e ampliar sua área de atuação. Além 
disso, o periódico visa repercutir, no 
âmbito do estado de Pernambuco, 
notícias do Sistema Cofecon/Core-
cons, podendo também contemplar 
entrevistas e análises econômicas.

Neste primeiro Informativo de 2019 
estamos apresentando as principais ações desenvolvidas pelo CoreconPE 
no primeiro semestre. Como de praxe,  apresentamos a atual composição 
do nosso plenário, através da apresentação dos curriculuns das  experiên-
cias técnicas e acadêmicas da nossa plêiade de Conselheiros (eleitos para a 
Gestão 2019-2021) e suas respectivas áreas de atuação dentro do Conselho. 
Neste sentido, vale destacar, nessa edição, o artigo do economista e Conse-
lheiro Federal por Pernambuco, Fernando de Aquino, Coordenador da Comis-
são de Previdência Social do Cofecon, que abordará a temática da Reforma 
da Previdência. Tema extremamente relevante e que está na ordem do dia.

Por fi m, o Informe CoreconPE apresenta a agenda de eventos e cursos realizados 
durante o primeiro semestre de 2019  e cursos a serem realizados no decorrer 
deste ano, além das principais parcerias  fechadas com renomadas instituições 
neste primeiro semestre, a exemplo da Universidade Católica de Pernambuco.

Aguardamos todos vocês, nos nossos Cursos, palestras e Encontros!

Boa Leitura e até a próxima Edição!
Ana Cláudia Arruda - Presidente do CoreconPE 

@PECorecon

/CoreconPE
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CONVÊNIOS
CoreconPE e Católica assinaram 
convênio que prevê concessão de 
bolsas para Economistas e depen-
dentes
O Reitor da Universidade Católica de Pernambuco, Pa-
dre Pedro Rubens, e a presidente do Conselho Regio-
nal de Economia de Pernambuco (Corecon-PE), Ana 
Cláudia de Albuquerque Arruda Laprovítera, assina-
ram, em 06 de maio, convênio que beneficiará os eco-
nomistas registrados na entidade e seus dependentes 
legais, bem como os integrantes do quadro de pes-

soal do órgão, com bolsas parciais ou desconto no valor das parcelas mensais nos cursos de extensão, graduação e 
pós-graduação lato sensu (MBA e especialização). O benefício vale para os alunos que vierem a ser admitidos a partir 
da vigência do convênio. A parceria prevê ainda a realização de cursos e eventos conjuntos entre as duas instituições.

A cerimônia de assinatura do convênio, realizada no gabinete do Reitor, contou com as presenças do Pró-reitor Administrativo, 
Márcio Waked, do chefe de Gabinete, Rodrigo Pellegrino, e do conselheiro federal por Pernambuco, Fernando de Aquino. Tanto 
Padre Pedro quanto a presidente do Corecon, que é professora do curso de Economia da Católica há 20 anos, se mostraram 
bastante satisfeitos com a assinatura do convênio e já começaram a articular a realização de cursos e eventos que sejam de 
interesse para os economistas bem como atividades voltadas para públicos diversos, como feirantes, aposentados, donas 
de casa, micro e pequenos empresários, focadas em áreas como finanças, controladoria, empreendedorismo, entre outras.

A ideia é trazer para a academia debate de temas atuais da economia local, regional, nacional e mundial, bem como 
promover cursos de qualificação na área econômica para estudantes e profissionais que queiram se capacitar em áreas 
específicas, como mercado de capitais, perícia econômico-financeira, produtos de investimentos, CPA 10, CPA 20, etc.

Assessoria de Comunicação da Unicap

CoreconPE e Unimed se reúnem para tratar de parcerias entre as institui-
ções
A Presidente Ana Cláudia Arruda reuniu-se no dia 07 de maio, na sede da Unimed/Recife, com a Presidente Lourdinha Cor-
reia de Araújo. Participaram da reunião o Superintendente de marketing e negócios, Gustavo Araújo, e o gerente comercial 
Gildo Ferreira Lima. O objetivo do encontro foi discutir parcerias entre a Unimed e o CoreconPE que venham a beneficiar os 
Economistas. Na ocasião a Presidente do CoreconPE visitou as instalações do novo Hospital da Unimed, na Ilha do Leite.
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NOTÍCIAS

Presidente do CoreconPE, Ana Cláudia Arruda, 
reuniu-se com a presidente do CoreconCE, Isa-
bel Colares
A Presidente do CoreconPE, Ana Cláudia Arruda, reuniu-se na tarde de 18 de 
março  com a Presidente do CoreconCE, Isabel Colares. O encontro aconte-
ceu na Cidade do Recife e o objetivo foi a criação de parcerias entre os dois 
Conselhos Profissionais da Região Nordeste.

Presidente Ana Cláudia Arruda escreveu artigo 
para a Edição Especial de mulheres da revista 
economistas
A Presidente Ana Cláudia Arruda escreveu artigo para a Edição Especial de 
Mulheres da Revista Economistas - Cofecon: Mulheres Economistas discu-
tem desenvolvimento econômico, previdência, empreendedorismo e desi-
gualdade de gênero no exercício da profissão.

Leia na íntegra:
http://cofecon.gov.br/downloads/revistas/2019/especialmarco.pdf 

Sorteio de notebook para economistas regis-
trados e adimplentes
Reconhecendo a conduta cidadã e o compromisso com o fortalecimento de 
nossa profissão, o Corecon-PE repetirá, em 2019, o realizado em 2017, sorte-
ando o notebook ao lado. O sorteio será pela milhar da Loteria Federal, que cor-
responder ao primeiro número de registro adimplente, nos concursos a partir 
de 19/10/2019.  A cerimônia de entrega da premiação será no VIII ENPECON. 
Participe dessa iniciativa regularizando sua situação junto ao Corecon-PE.

Presidente do CoreconPE participou de Sessão 
Solene de Outorga do título de “Doutora Hono-
ris Causa” à Prof. Tânia Bacelar
A Presidente do CoreconPE, Ana Cláudia Arruda, participou da sessão solene 
de outorga do título de ‘Doutora Honoris Causa’ concedido pela Universida-
de Católica de Pernambuco à Prof. Tânia Bacelar. Na ocasião,  a presidente, 
que também é professora do Departamento de Economia da Universidade, 
juntamente com a Prof. Dra. a Economista Ana Cristina Carneiro, presenteou 
a homenageada com uma orquídea, em nome do corpo docente do Departa-
mento de Economia.
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ARTIGO
Alternativas à Reforma da Previdência do Governo

A Reforma da Previdência é de relevância total, uma vez que interfere na vida dos cidadãos 
e, como tal, merece a mais ampla discussão em todos os segmentos da Sociedade, tanto 
em seus aspectos técnicos quanto nos sociais. Ao contrário do que muitos têm argumen-
tado, a aprovação da proposta de Reforma da Previdência do Governo não é a única forma 
de a economia alcançar um ritmo de crescimento capaz de absorver a crescente popu-
lação desempregada. Longe disso, inclusive contribuiria muito pouco para essa urgente 
geração de emprego.

A melhoria das condições financeiras do Governo, decorrente da aprovação da reforma, 
traria uma euforia ao mercado, que se concentraria em compras de ativos financeiros e 
até de empresas já existentes, pouco trazendo em geração de empregos. Isto porque a 
capacidade ociosa que persiste na grande maioria dos setores, em função da acentuada 
retração de 2015-2016, até hoje mantida pela estagnação posterior, precisa de demanda 
efetiva para reativar a geração de empregos.

O Governo pretende diminuir seus gastos, aprovando a reforma da previdência, com 80%, 
em dez anos, vindo do BPC – para os cidadãos em condições de miserabilidade – e do 
RGPS – para os trabalhadores do setor privado, no qual 83% dos benefícios são de até dois 
salários mínimos. Esses números, da própria proposta, mostram que o corte de gastos 
públicos predominaria nos segmentos mais vulneráveis. O envelhecimento da população 

não justifica esses cortes. Algo mais gradual, como elevações na idade mínima em idênticos valores e sempre que a expectativa de 
sobrevida aumentasse, seria uma forma de ajuste menos lesiva.

O regime de capitalização, que evita, aos que não precisam, se apropriarem de recursos públicos, já existe no sistema previdenci-
ário do País, acertadamente, de modo complementar. O incluído na proposta do governo deixa especificações importantes para a 
legislação ordinária. Por isso, e pelo pouco que foi explicitado, já merece veemente repúdio. Mesmo apresentado como opcional, 
qualquer vantagem para o empregador transformaria esse regime a única forma em que ofertariam empregos.

A Unafisco divulgou simulação para as aposentadorias, com regime de capitalização e 35 anos de contribuição apenas do trabalha-
dor, mostrando que cairiam para algo em torno de 20% do salário da ativa. Mesmo mantida a contribuição previdenciária do empre-
gador, os níveis de desemprego e informalidade no Brasil, ao inviabilizar esses 35 anos de contribuição para muitos, também levaria 
a dramática perda de renda nas aposentadorias, considerando que a proposta veda explicitamente contribuições do Governo.

A elevação da confiança dos agentes econômicos, decorrente da melhoria das condições financeiras do Governo, ainda que seu 
peso sobre o estímulo à atividade econômica e à geração de empregos não deva ser importante, pode ser buscada com medidas 
alternativas:

(i) Estudos mais detalhados para reduzir gastos com a previdência de servidores públicos cujo montante de contribuições, em 
todo o período laboral, após imputado o FGTS, não financie os benefícios previdenciários concedidos. Dentre esses, destaca-se 
o déficit atuarial dos militares.

(ii) Expandir a tributação sobre os mais ricos, sobretudo com tributos de grande capacidade arrecadatória, como o imposto 
sobre lucros e dividendos distribuídos. Simulações, como as realizadas pelo IPEA, indicam que apenas esse imposto poderia 
arrecadar, sem alíquotas confiscatórias, os valores pretendidos pela proposta do Governo. Ao contrário da tendência interna-
cional, mantemos um sistema tributário regressivo, com os 10% mais ricos pagando 21% de sua renda e os 10% mais pobres, 
32% (OXFAM, 2017).

(iii) A dívida pública não deve crescer descontroladamente, de modo explosivo, mas existe espaço para um planejamento factí-
vel de sua trajetória futura, a ser seguido rigorosamente, em que ela ainda aumente, em relação ao PIB, por poucos anos, para 
que acomode uma política fiscal anticíclica. Com investimentos públicos que possam estimular o privado, a atividade econômi-
ca subiria, elevaria a arrecadação e, então, nos anos seguintes, a dívida pública em relação ao PIB se estabilizaria ou até mesmo 
se reduziria.

Vale dizer, portanto, que a proposta apresentada pelo Governo não esgota as alternativas possíveis para, a longo prazo, manter um 
desempenho fiscal compatível com um crescimento inclusivo.

Fernando de Aquino Fonseca Neto, Conselheiro Coordenador da
Comissão de Previdência Social do Cofecon e Membro da

ABED - Associação Brasileira de Economistas pela Democracia.
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Economista pela UFPB, Pós-Graduado em Economia 
Rural e Capacitação Empresarial para Empresas de Pe-
queno Porte. Trabalhou na União Nordestina de Assis-
tência às Pequenas Organizações (UNO) como coorde-
nador de projetos. É membro da Cooperativa de Crédito 
Mútuo dos Empregados do Sebrae-PE (Coopesp). É 
membro do Conselho Fiscal e de Administração do 
Sicoob Central Nordeste e Analista do Sebrae-PE. 

Cons. Efetivo: João Albuquerque da Silva
Graduado em Ciências Econômicas pela UFPE (1980). 
Pós-graduado em Engenharia de Produção pela UFPE 
(1990) e em Administração Industrial na Modalidade 
Lato Sensu, pela UPE (1982). Foi eleito Diretor de Ad-
ministração e Finanças do Sindicato dos Economistas 
de Pernambuco (1996-1998). Gerenciou o Portal Copa 
Transparente (Governo Federal) e Coordenou a Gestão 
dos Contratos das obras de implantação da 2ª e 3ª 
etapas da Via Mangue - PCR (2011-2014). Foi nomea-
do: Diretor de Monitoramento de projetos (2011-2013), 
Gerente de Obras (2001-2011); Gerente de Projetos 
Urbanos (1995-2001) e Chefe da Divisão de Programa-
ção (1986-1987) na URB Recife. Integrou o Conselho 
Fiscal da Fundação Guararapes (PCR), como Membro 
Suplente (1989). Foi Assessor Parlamentar da Primei-
ra Vice-presidência da Câmara Municipal do Recife.

Cons. Efetivo: Diógenes Sócrates Robespierre

Economista pela USP e Mestre em Economia pela 
Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Foi analista 
de investimentos dos bancos Fator e Inter Ameri-
can Express e Economista da Petrobras. Atualmente 
é membro do Conselho Regional de Economia de 
Pernambuco, Analista do Núcleo do Departamen-
to Econômico em Pernambuco e membro da Rede 
de Educação Financeira do Banco Central do Brasil.

Cons. Efetivo:  Fabio José Ferreira da Silva
Economista pela Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE). Trabalhou como consultor independente e só-
cio de empresas, ocupou cargos de direção e gerência 
no setor público e privado. Atualmente é Coordenador 
Executivo da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento 
da Universidade Federal de Pernambuco (FADE/UFPE).

Cons. Efetivo: Paulo Roberto de M. Guedes

Economista graduado pela Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE) e advogado pela Universidade 
Tiradentes (Unit). Especializado em Direito Tributário. 
Possui experiência em pesquisas econômicas, análise 
de conjuntura e gestão de projetos. Foi economista-
-chefe e coordenador da Unidade de pesquisas técni-
cas da Federação das Indústrias do Estado de Pernam-
buco – Fiepe, além de ter colaborado como articulista 
da Revista Construir Nordeste e do Jornal da Indústria.
Na AD Diper atuou como gerente de Formulação de 
Estratégias, gerente de Orçamento Financeiro e Moni-
toramento e diretor de Suporte Estratégico da Agência. 
Atualmente é Diretor de Atração de Investimentos.

Cons. Efetivo: José André de Lima Freitas
Graduado em Ciências Econômicas pela UFPE. Mestre 
em Economia pelo PIMES/UFPE. Doutor em Economia 
pela Universidade de Brasília (UnB). Integrou o quadro 
de Economistas da UFPE, de auditores do Tribunal de 
Contas de Pernambuco (TCE/PE) e de professores da 
União Educacional de Brasília (UNEB, 2000-2006), da 
Faculdade Boa Viagem (FBV, 2007-2008) e da Universi-
dade Católica de Pernambuco (UNICAP, 2011-2012).Foi 
presidente do Conselho Regional de Economia de Per-
nambuco nos anos de 2012-2014 e 2017. Assessor Ple-
no do Departamento Econômico do Banco Central do
Brasil, Conselheiro Federal do Conselho Fe-
deral de Economia (Cofecon) por Pernambu-
co, Conselheiro Suplentedo CoreconPE e Vogal 
da Junta Comercial de Pernambuco (Jucepe).

Cons. Federal: Fernando de Aquino Fonseca 

Bacharel em ciências econômicas pela UFPE e Economista da Federação do Comércio de Pernambuco. Tem experiên-
cia na área de pesquisa socioeconômicas, setor financeiro e análises setoriais. Representante da Fecomércio em reu-
niões do Fórum da Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação do Estado de Pernambuco.

Vice-Presidente: Rafael Ramos da Conceição

Doutora em Desenvolvimento Urbano MDU/UFPE e mestre em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG/CE-
DEPLAR). É bacharel em Economia pela UFPE e Especialista em Consultoria Empresarial pela Universidade de São Paulo (FIA/
USP). Atualmente é Analista Técnica do SEBRAE em planejamento e pesquisa e Professora Adjunta do Departamento de Econo-
mia da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap). Tem experiência em planejamento urbano, estudos de conjuntura, cená-
rios econômicos e estudos de viabilidade econômico-financeiro. É atualmente Presidente do Conselho Regional de Economia (Co-
reconPE), tendo sido Presidente nos anos 2015, 2016 e 2018. Atualmente coordena o Observatório Empresarial do SEBRAE-PE.

Presidente: Ana Cláudia Arruda Laprovitera

CONHEÇA O CONSELHO
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É Professora Adjunta da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco (UFRPE) e Conselheira (suplente) do Con-
selho Regional de Economia de Pernambuco (Corecon-
-PE). Doutora em Economia (2014) na área de Teoria 
Econômica com ênfase em Desenvolvimento Econô-
mico pelo Centro de Desenvolvimento e Planejamento 
Regional (Cedeplar) da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG). Mestre em Engenharia de Produção 
na área de Gerência da Produção pela Universidade 
Federal de Pernambuco (2008) e graduada em Eco-
nomia pela Universidade Federal da Paraíba (2004).

Cons. Suplente:  Keynis Cândido de Souto

Economista pela Universidade Católica de Pernambu-
co e Conselheiro do Conselho Regional de Economia 
de Pernambuco. Tem Pós graduação em Finanças 
pelo Ibmec e MBA em Gestão Empresarial. Atual-
mente atua como assessor de investimentos pela XP 
Investimentos, escreve para o site GanheMais da 
InfoMoney e assina as colunas de economia da Kós-
mos Consultoria em Relações Internacionais e da Di-
reito Hodierno, revista jurídica de artigos científicos.

Cons. Suplente: André Lima de Morais

É Doutoranda em Desenvolvimento Regional e Urba-
no pela UNIFACS Universidade Salvador, Mestre em 
Economia pela Universidade Federal do Ceará - UFC. 
Especialista em Negócios Internacionais pela FGV e 
bacharel em Economia pela Universidade Católica. 
Atualmente é Coordenadora do curso de Economia 
e professora Adjunta da FACAPE/AEVASF Autarquia 
Educacional do Vale do Sao Francisco.

Cons. Suplente: Maria do Socorro Macedo

Economista Graduada pela Unicap e Mestre em Econo-
mia pela UFPE, Técnica do Planejamento do Ministério 
de Planejamento e Orçamento. Foi Chefe de Divisão e 
Diretora Adjunta do Depto. de Recursos Humanos da 
Sudene. Coordenadora de Depto. de Estudos Fiscais 
e Financeiros da Sudene. Professora da UNICAP de 
Economia Brasileira, Economia do Nordeste e Finanças
Públicas. Ex Vice-presidente e atual conselheira do 
Corecon-PE.

Cons. Suplente: Janiza L. R. de Albuquerque

Economista pela UFPE e Mestre em Economia pelo 
Pimes-UFPE. Foi Economista da Sudene/Adene, 
ocupando cargos de diretoria e chefia, também ocu-
pou cargos de diretoria e chefia em Secretarias do 
Estado de Pernambuco. Trabalhou como professor 
de instituições de ensino superior lecionando disci-
plinas de economia. Foi membro de Conselhos do 
Estado de Pernambuco e do município do Recife. Foi 
conselheiro e presidente do Corecon-PE. Atualmente 
é Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura 
em Informações Geográcas e Estatísticas do IBGE e 
professor nas disciplinas de introdução à economia, 
economia monetária e microeconomia da Unicap.

Cons. Suplente:  Enildo M. de Oliveira Junior

Bacharel em Ciências Econômicas (UFPE) e Con-
sultor Organizacional credenciado pelo Sebrae-PE. 
Titular da empresa Audiconsult Auditoria e As-
sessoria. Foi Presidente Executivo da ABRH-PE. 
Perito Judicial Trabalhista/Econômico-Financei-
ro homologado pelo TRT6 e associado à APJEP.

Cons. Suplente: Severino Ferreira da Silva

É Economista e pós-graduada em Controladoria 
pela UFPE. Sócia-Diretora da Florio Consultoria. 
Tem 12 anos de experiência em varejo, consulto-
ria em gestão empresarial e ensino superior. Já 
atuou como Delegada do Corecon-PE para Carua-
ru e Agreste e é conselheira efetiva do Corecon-PE

Cons. Efetiva: Bruna Rodrigues Florio
Mestre em Gestão Pública para o Desenvolvimento 
Regional (MPGP/UFPE) e com MBA em Gestão de 
Projetos pela FGV. É bacharel em Economia pela UFPE. 
Atualmente é Coordenador de Estudos e pesquisas 
da Sudene e Professor de Economia da Universida-
de Salgado de Oliveira (Universo). Tem experiência 
em planejamento regional, estudos de conjuntura e 
pesquisas econômicas. É atualmente Conselheiro do
Conselho Regional de Economia (CoreconPE), integra 
o Grupo de Trabalho que revisa a Política Nacional de 
Desenvolvimento Regional e do Grupo de Trabalho que 
elabora o Plano Nacional de Desenvolvimento Regional.

Cons. Efetivo:  Frederico A. de A. Cavalcanti

CONHEÇA O CONSELHO
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AGENDA

Curso de Perícia Atuarial
O Curso de Perícia Atuarial, a ser realizado pelo Corecon-PE, tem como objetivo ge-
ral proporcionar aos participantes o conhecimento dos pilares da Ciência Atuarial, 
mais especifi cadamente no nicho do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS 
e Perícia Atuarial, através de exercícios práticos que irão auxiliar para a melhor 
compreensão do conteúdo programado e conceituando de forma simples e didáti-
ca, visando desmistifi car a linguagem atuarial para leigos do assunto em questão. 
O curso, que tem carga horária de 20 horas/aula, acontecerá nos dias 05, 06, 12 
e 13 de julho de 2019, na Interdata, e será ministrado pelo Prof. Ítalo Nascimento.

8ª Gincana Pernambucana de Economia
A Gincana Pernambucana de Economia oferece aos estudantes do curso de Ciên-
cias Econômicas a chance de entenderem a conjuntura econômica de um país por 
meio de um jogo virtual. Poderão participar da etapa regional até 4 (quatro) du-
plas de cada curso de Ciências Econômicas. O torneio acontecerá nos dias 01 e 
02 de agosto e as inscrições poderão ser feitas até o dia 26 de julho de 2019. Os 
ganhadores da 8ª Gincana Pernambucana de Economia ganharão o direito de par-
ticipar da etapa nacional, realizada pelo Cofecon nos dias 16 e 17 de outubro, du-
rante XXIII Congresso Brasileiro de Economia – CBE, na cidade de Florianópolis-SC.

XIII Prêmio Pernambuco de Economia Dirceu 
Pessoa
O Prêmio Pernambuco de Economia Dirceu Pessoa foi instituído com o objetivo 
de estimular e valorizar a qualidade e relevância das monografi as de conclusão 
de curso das graduações em ciências econômicas, sendo as melhores entre es-
sas indicadas pelas coordenações pedagógicas de cada curso em funcionamen-
to no estado. As inscrições para o XIII Prêmio Pernambuco de Economia Dirceu 
Pessoa poderão ser feitas até o próximo dia 14 de junho de 2019. Podem parti-
cipar as monografi as que tiverem sido aprovadas no ano letivo de 2018, como 
requisito para obtenção do grau de Bacharel em Ciências Econômicas, em cur-
so reconhecido pelo Ministério da Educação e localizado em Pernambuco. 
Os prêmios vão de R$ 1.000,00, para o 3º lugar, até R$ 3.000,00, para o 1º lugar.
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EVENTOS NACIONAIS

IX Gincana Nacional de Economia
Juros altos, inflação e crescimento negativo do PIB. O cenário da economia brasileira 
é desafiador até para os E conomistas mais experientes. Mas, e se um estudante de 
Economia tivesse a chance de se aventurar a resolver essas questões? A Gincana 
oferece aos graduandos em Ciências Econômicas a oportunidade de entenderem a 
conjuntura econômica de um país por meio de uma simulação divertida e inteligen-
te. Propor a compreensão da dinâmica da economia na prática é o propósito cen-
tral da Gincana. Por meio de um jogo virtual, os participantes se deparam com um 
problema econômico e devem solucioná-lo usando conhecimento, estratégia e uma 
pitada de sorte. Cada carta do jogo representa uma decisão macroeconômica que 
pode ter consequências como aumento da inflação ou recessão. As etapas locais 
da Gincana são organizadas pelos Conselhos Regionais de Economia. A etapa na-
cional é realizada pelo Cofecon e acontecerá nos dias 16 e 17 de outubro, duran-
te XXIII Congresso Brasileiro de Economia – CBE, na cidade de Florianópolis-SC.

XXV Prêmio Brasil de Economia
As inscrições para o XXV Prêmio Brasil de Economia estão abertas. O Prêmio é organi-
zado pelo Conselho Federal de Economia e possibilita que os economistas concorram 
a prêmios em dinheiro nas categorias livros, artigos científicos, teses de doutorado, dis-
sertações de mestrado e monografias de graduação. Para os ganhadores da categoria 
artigo e monografia, os prêmios são de R$ 3.000,00. Para os ganhadores da categoria 
dissertação e tese, os prêmios são de R$ 5.000,00 e R$ 7.000,00 respectivamente. Já 
para o ganhador da categoria livro, o prêmio chega aos R$ 8.000,00. Não perca essa 
chance. Inscreva-se até 01/08/2019. Acesse o site, leia o regulamento e participe repre-
sentando o Estado de Pernambuco. Para mais informações: www.pbe.cofecon.gov.br

XXIII Congresso Brasileiro de Economia (CBE)
O 23º Congresso Brasileiro de Economia (CBE), uma promoção e realização do 
Conselho Federal de Economia (COFECON) e do Conselho Regional de Econo-
mia de Santa Catarina (CORECON-SC) com correalização do Sindicato dos Eco-
nomistas do Estado de Santa Catarina (SINDECON-SC), é voltado para reflexão e 
debate sobre os principais aspectos que afetam a economia brasileira e mundial. 
O tema central escolhido para o CBE 2019 é “Alternativas para a retomada do de-
senvolvimento econômico”. O evento ocorrerá no CentroSul de Florianópolis de 16 
a 18 de outubro de 2019. Espera-se a participação de mais de 1.500 congressistas. 
Estarão presentes, além dos mais renomados Economistas do país e palestran-
tes internacionais, especialistas, autoridades governamentais, estudantes e repre-
sentantes dos principais segmentos da economia e da sociedade civil em geral.
A programação do encontro prevê a realização de mesas-redondas, painéis, além de pa-
lestras magnas, atividades culturais, premiações e homenagens. Os temas promoverão 
uma reflexão sobre os mais variados aspectos da economia brasileira e internacional.
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A reforma da previdência na visão dos economistas
Ainda no dia 09 de maio, no plenário da OAB/PE, ocorreu a palestra “A Reforma da Previdência na Visão dos Econo-
mistas”, contando com a presença dos Economistas Fernando de Aquino (Cofecon/Bacen), Alexandre Rands (Di-
ário de Pernambuco), Laércio Queiroz (consultor público) e José Fernandes (Economista). Os convidados abor-
daram temas importantes sobre a reforma e a discussão foi enriquecida com as perguntas pontuais da plateia.

Ciclo de Palestras
Aconteceu, na tarde do dia 09 de maio, no Auditório do Banco Central, o evento Ciclo de Palestras Corecon-PE. O even-
to contou com a presença dos palestrantes e analistas do Banco Central Jean Melo e Mauro Torres. Para compor a 
mesa, estiveram presentes a Presidente do CoreconPE, Ana Cláudia Arruda, e a Profa. Dra. Keynis Souto, Conselheira 
do Corecon-PE. Jean Melo abordou o tema Gestão de Finanças Pessoais e Mauro Torres falou sobre as Funções do 
Banco Central. Os palestrantes interagiram com a plateia que retribuiu com perguntas elevando o nível da discussão.

EVENTOS REALIZADOS
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Como fazer negócios na Espanha
A Presidente Ana Cláudia Arruda, a Diretora do Instituto Fe-
comércio Brena Castelo Branco, o Vice Presidente do Core-
conPE Rafael Ramos, o Conselheiro do Cofecon Fernando de 
Aquino, o Gerente-Adjunto do Banco Central Breno Moreira e 
o Representante da Câmara de Comércio da Espanha Alejan-
dro Gomez, abriram na manhã do dia 26 de abril importante 
evento de lançamento de catálogo de negócios entre Brasil e 
Espanha na Cidade do Recife. Em parceria com o CoreconPE, 
Ministério de Indústria, Comércio e Turismo do Governo da 
Espanha e a Câmara de Comércio Brasil-España, foi realizada 
uma semana destinada ao tema de internacionalização para 
apresentar as oportunidades de negócios no país e incenti-
vos do governo espanhol. Na ocasião foi ançado a 1ª edição 

do guia Como Fazer Negócios na Espanha, uma publicação virtual, redigida em português e espanhol, que está disponível para 
consulta em https://www.camaraespanhola.org.br/wp-content/uploads/2019/04/CFNE_ES_2019_portugues_final.pdf.

6ª Semana Nacional de Educação Financeira
A Presidente Ana Cláudia Arruda participou na tarde do dia 20 de maio da abertura da 6ª Semana de Educação Finan-
ceira do Banco Central do Brasil. O evento foi aberto pelo Gerente do Banco Central em Recife, Geraldo Frazão, e con-
tou com o apoio do CoreconPE, Sebrae e Sicred. Na ocasião foram realizadas palestras dos analistas do Banco Central 
Fábio Silva e Jean Melo e do Gerente da Sicred Recife, Adílson Barbosa. Estiveram presentes no evento as jornalistas 
do blog “Econômicas“ Leianne Correia, Cláudia Santos, Rosa Falcão e o Conselheiro do Corecon-PE João Albuquerque.

EVENTOS REALIZADOS
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